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liy czas, kiedy wród ])racy s])()h*cziiej na Litwie,

mona byh» jono i ])ul)lirznie myl sw wypowiedzie.

W owym to ezasie. na jeden z moieli artyknów nmie-

szczonycli w Kurjprzp Wilc/tskim t<aki list otrzymaem:

Szanowny Panie Edwardzie!*)

liezny list i)aski nmieszczony w ostatnich nnme-

rach Kiajpra . skania mnie do wynnrzenia serdecznej

jiodzicki. za doznan wysok nmysow rozkosz. I myli

i Jzyk i i)oiild na wychowanie nadobnej ])oowy na-

rodn. s tak prawdziwe, tak gbokie, tak podane,

i niejednokrotnie rozwija by je naleao i natarczywem

powtarzaniem doj nakoniec do tego, aby w rczkach

córek litewskich, oówek sta si tumaczem i widomeg(»

wiata i zawsze czystych a wzniosych marze ich mo-
dych g('>wek. Prowad do tego, zachcaj, przynaglaj,

a przestiogi i)askie. wyj)owiedziane piknym i serde-

cznym jzykiem, jakim tak szczliwie wadasz, nie zo-

stan bez skutku. Moe i)owoli, opornie, i to bdzie,

ale jak kada prawda , byle jej na opowiadaczach nie

zabrako, zwyciztwo odnie musi. Niezachcabym pana

tak gorco, do poi)ierania tej si)rawy. gdyby jej wano

*) Ory^na listu Mikoaja Malinowskiogo . ynajdujo si u <l/ial<'

autoj^rafów Zakadu nar. im. OssoliskiHi.

Wspomnienia 7. nad Wilii i Niemna. 1



z ca pot^gti nie zdobya mojego przekonania. Niezda-

rzyo mi si jeszcze, w dzieach mówicycli o estetyce,

znale równie trafnych spostrzee
,
])od wzgldem wpywu

malarstwa na rozwój ducha, — jak w tych kilku so-

wach, które pan wyrzeke. — Nie dawaj upa tej

myli. — W bogatych zasobach swej wiedzy, i serca

bijcego ku wszelkim wzniosym uczociom, — znalaz-

by pewno obfite ródo do napisania caej ksiki, ale

nie krpuj si pan adnym systematycznym ukadem ,
—

pisz pod chwil natchnienia, na oderwanych listkach,

a myli ogrzane uczuciem, uo si same, w najpi-

kniejsz cao itd. itd. (Nastpuje propozycya wycieczki

archeologicznej do Iszkodzi w okolicach Niewiea).

Zadyktowaem si moe ( by ju podówczas ocie-

mniaym) do znuenia pana. Jest to wada wieku; —
ale niech znajdzie wymówk w tern Wysokiem powaaniu

i szczerej yczliwoci z jak zawsze byem i pozosta

pragn, szanownego pana Edwarda dobrodzieja,

oddanym sug
Mikoaj Malmowski.

Dnia 6 sierpnia 1860 r. Wilno.

Oto powód, który mnie skania wyda te oderwane

kartki wspomnie moich. Przeplataj je prace i artyku}

pisane pod wpywem rozlicznych okolicznoci. — e nie

uywam powyej przytoczonego listu, jakkolwiek mi jest

wielce pochlebnym (bo pochodzi od jednego z najzna-

komitszych mów Litwy) dla czczej reklamy — niech

mi jako dowód posuy — e nie spieszyem z jego

ogoszeniem
,
gdy drukuj go p o lat a eh d w u d z i e s t u

.



I.

Wilno w 1836 r. — Akademia Medyko-Chirurgiczna. —
Akademia Duchowna. — Charakterystyka tej epoki. —
Rodzina Lachowiczów i wspomnienia z lat dziecinnych. —
Rok 1839. Wizienia i ledcza komisja. — ycie mo-
dzie)' akademickiej. — Dr. Wasilewski Micha. — Gro-

bowiec Euzebiusza Sowackiego na Rosie. — Wycieczka

artystyczna do Trok. — Wyjazd na wakacje. — Podróe

studenckie. — Towarzyszka podróy. — Nocny napad.





Litwo, ojfzyzno iiiojal — ty jeste jak zdrowie.

Ile ei cenie tr/eba — ten tylko si dowie

Kto cie straci... Mickiewicz.

Wsi)oniiiiL'iiiii iiiodok'i ! — Ile te dwu sowa zawieraj

w sobie miych i izewuycli uczu ! Wsi)onuiienia modoci .
—

to jal<l)y eclio dalelde czaiownej piosnl^i .
— to jald)y li.-^cie

jesienne, na grobach uliocianycli

!

O, bo modo, to synonim serdecznycli wzów, —
szczliwych uud; — to ioryzont widzenia szerolii — to ma-

rzenia strojne Icwiatami nadziei. — A diocia obecno nie

próna ez i cierni — ciga je nieraz nielitociwie na padó

rzeczywistoci twardej . to wszake potga jej wiary — jalie

to umie osodzi niejedne czary goryczy, ctórj, speni musi —
jalte miao umie i)atrze w przyszo!...

Te uczucia i myli mdzi we nmie dzi Wilno , bo w iiiem

to wanie przeszy mi najlepsze lata mojego ycia , wród tak

niezwykych czasów i ludzi, ród najpikniejszego kwiecia wi-

leskiej modziey.

I»o i kwiecista to jeszcze )ya podówczas ta nasza

grzda litewska !

Epoka, w której tam przybyem dla moich studjów, i)ya

jeszcze wiernym odblaskiem niedawnej jego wietnoci. I*o-

minio zamknicia uniwersytetu, stolica Litwy nie przestaa

by ogniskiem, zkd si rozlewaht wiato na jej najdalsze

prowincje. Uczeni, profesorowie b. uniwersytetu — ludzie

wjtlywowi wyszej sfery, ludzie zasugi, yli tam jeszcze i byli
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czynni. Poszanowanie pracy naukowej i zapa dla niej wzma-

ga si zdaway, w miar, trudnoci stawianych na jej drodze.

Pokrzywdzona mód, pozl)awieniem jej najwyszej instytucyi

naukowej , nie bdc w stanie i po wysz nauk do uni-

wersytetów cesarstwa , cisna si do obu akademij : dudiownej

i medycznej
,

gdzie najznalcomitsze siy byego uniwersytetu

.

obiecyway jej plon obfity. Kpok t scharakteryzowa wybornie

W. Korotyski, w yciorysie dra Ludwika Lachowicza, do-

ktora medycyny i chirurgii. Jego wic sowa pozwol sobie

tutaj przytoczy (833 Kosy).

„Jak wszystkie prawie zakady wysze, które powstaway

i znikay u nas w kolei czasu, tak i krótkotrwaa akademia

medyko -chirurgiczna w Wilnie, miaa pewn odrbn tizjo-

gnonii moraln, której odblask wycisn si na wszystkich

jej wychowacach. .Utworzona w sierpniu 1832 , z resztek

zwinitego uniwersytetu, zamknita z kocem 1841 roku, po

niespena dziesicioletniem istnieniu, miaa ona za zadanie

ksztaci modzie w sztuce lekarskiej , farmacji i weterynarji

,

ale rzeczywicie , ksztacono w niej do wszystkiego
,
przy po-

mocy istniejcej obok i jednoczenie potem zamknitej aka-

demii duchownej. Ta ostatnia utworzona z seminarjum gó-

wnego, zaoonego przy uniwersytecie w 1803 roku, miaa
w prograniacie , oprócz teologii, filozofii, historji i prawo ko-

cielne (kanoniczne), literatur acisk i polsk, liistorj na-

turaln
,
powszechn , botanik , fizyk , rolnictwo teoretyczne

i higien. Ztd tak si dziao, e modzie sposobica si

do stanu duchownego, posikowaa si wykadami profesorów

akademii medycznej , w której janieli J. niadecki . Abieht

,

Bielkiewicz i inni ; modzie ksztacca si na lekarzy, chodzia

na wykady do akademii duchownej
,

gdzie Leon Borowski

uczc Homiletyki , roztacza zarazem cakowity kurs literatury

polskiej i jej historj; Hryniewicz acin; Ks. Lenartowicz fi-

lozofi; Deneve jzyk i literatur francusk; — wielu za
byo takich , którzy nie mylc ani o medycynie , ani o stanie

duchownym, szukali w obu tych zakadach jedynie wykszta-

cenia ogólnego. Wzajemne oddziaywanie obu tych akademij,



m lic/no ziist^uiy modziey, utrzyinywiio spójni niorahu

midzy dwoma tak lónemi od siebie odnogami wiadomoci

liulzkicli i dobroczynne skutki wydawato na cah}, przyszo,

.lak niegdy z uniwersytetu wileskiego , tak póniej z powsta-

ycb na jego zwalisku akademij , wychodzili nietylko specja-

lici, ale zarazem ludzie harmonijnych poj, a nadewszystko

obywatele kraju, w najpiekniejszem znaczeniu sowa, z ser-

cem otwartem d^a wszystkiego co pikne i szlachetne. Zna-

limy ich midzy lekarzami, midzy duchownymi i piszcymi,

wiemy o wielu. któr\cli uniosy fale ycia — i sumiennie

moemy im odda to wiadectwo. Jak w organizmie ludzkim

po przewizaniu jednej arterji, wyrabia si krenie krwi, przez

rozszerzenie naczy ponmiejszych . tak i tutaj krew duchowna

uniwersytetu bya wyrobia sobie nowe uboczne drogi i ody-

wiaa organizm spoeczny".

Doda tu wszake naley, czego tlzi piszcy w Warsza-

wie powiedzie nie móg, — e w owym to czasie dla mo-

dziey akademickiej , co si w Wilnie ksztacia zanim w wiat

wesza , otwarte byy domy wyszego towarzystwa ,
— a wród

nich dom . p. z Sulistrowskich niadeckiej — by tym przy-

bytkiem, zkd wynosia ostatnie namaszczenie na drog ycia,

jakby u wstpu na aren, która j czekaa.

Ten ustp z yciorysu L. Lachowicza przywodz i dla-

tego jeszcze, gdy malujc wiernie epok, w której jako

ucze akademii mieszkaem w Wilnie, ma inne obok tego

dla mnie znaczenie, i w dalsz przenosi mi przeszo. Bo

oto rodzin t czy z moj matk przyjazny stosunek,

i z ich to donui, w czasie chwilowego w Wilnie pobytu, wy-

niosem wspomnienie piei^wszego zbudzenia si mej duszy.

Pamitam dobrze, byo to na wiosn, w ogrodzie ich donm.

ostatnim na lewo. przy ulicy Trockiej, wiodcej pod gór na

Pohulank. kwity drzewa, i zapach czeremchy nai)enia po-

wietrze. W dali 1)0(1 lasem, daleko, — drog wiodc z An-

tokola, który to widok zasania dzi dom Czagina, cigno
wojsko , byszczay bagnety. Soce pogodnego poranku zocio

wiee kocioów, które mi sio ze srebra i zota ulane by



zday. Ten obniz Wilna i wojska dignij,cego ku cytadeli

,

w której miaem kiedy by winiem . wyry mi sie w pa-

mici, i pozosta w niej wród wszelkich ycia i losu kolei.

Odtjid zapach czeremchy przypomina mi z kadi}- wiosnj, Wilno

.

a z nieni pierwsze spojrzenie na wiat w zaraniu mojej^o

ycia. Ale przejdmy do epoki póniejszej o wiele.

Rok 1831) pamitnym by dla Litwy. Wizienia wileskie

zai)eniaa szlachta i modzie. W komisji ledczej prezydowa

ks. Trubecki, wcieky wróg Polaków; wiea bya jeszcze

Konarskiego mogia! Nie bd opowiada szczegóów tego dra-

matu , który u rzdu nosi nazw raison d^etat — a dla nas

jest mczestwem narodu! w którym heroizm i oki-uciestwo

szy na wycigi. Któ go nie zna. Byo to powtórzenie czasów

Nowosielcowa , w poprawnej edycji co do rygoru. — a o tyle

róne od edycji pierwszej, o ile si róniy rzdy Mikoaja I.

od rzdów Aleksandra I. Drog na Sybir i K^aukaz zaludniay

znów dzieci Polski.

Od 1838 roku. po skoczeniu ginmazjum w Slucku.

suchaem wykadów w obu akademiach wileskich jako wolny

suchacz. Rektorem akademii duchownej by uczony ks. Alojzy

Osiski , infuat oycki , znany autor sownika polskiego , który

jakkolwiek nie wyszed z druku dla swego ogromu i mierci

autora, zjedna mu niepospolit saw. 13y to m gbokiej

nauki i rozlegej wiedzy. Uonmy, bo lczeniem nad ksigami

zgarbiony, trzyma si pochylony. Mia przysowie: „rozumie

panV" Lubi muzyk i gra na skrzypcach, wic nie rzadko

gdy kto z uczniów przyszed w interesie (a rad by udziela

swych ksiek), nnisia wysucha wprzód jakiej sonaty, za-

nim ks. rektor zaatwi spraw.

— A lubisz pan nmzyk — spyta mi raz
,
gdym oddawszy

nm ksik, rzuci okiem na nuty, rozoone na pulpicie.

— O bardzo, — i sam sio jej oddaje — odrzekem.
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— To dobrze, loziunic pan. — iiuz\ka to najlepszy \vv-

poezynek dla ducha — razumie pan. to jmtga ! Od dwiku
til) Lewitów pady przecie mury Jerychonu. a harfa Da-

wida koia uniew królewski ! A którhy wola — zagadn
z umiechem.
— T, co najnniiej robi haasu — magniiicencjo.

— A no , de (justibus non cst dispidaiiduni — bogosawieni

pokój miujcy, mówi pismo w. W kadym razie — czytaj

.

ucz sie , myl i giywaj — rozumie pan . a nie zaniedbuj

wszake Hejdena i Bethoveua. A teraz. vale et me aina!

Jak wielu uczonycli, w yciu domowem by nieprakty-

cznym. () nim to krya przez czas jaki zabawna dykteryjka

pod tytuem: mietanka ksidza rektora.

lizecz bya taka. Zajty prac naukow, a pisa podów-

czas do swego sownika znami „;,z i nadziej e"", — nie mia
czasu ani chci zaziera w sprawy domowe. Zda je wic na

swego lokaja. A e to by urwisz pierwszej rki . wic te
korzystajc z nieporadnoci pana. eksploatowa go na wszelkie

sposoby. Otó, gdy ks. rektor pewnego poranku, szczególniej

narzeka na z, mietank, podsuwa nui fagas propozycj

kupienia krowy.

— Mamy — powiada — siano , mamy stajni dla koni

.

jest w niej kcik wygodny., postawmy tam krówk, moja
zajmie si nabiaem, i bdzie mietanka. — Jak Ivolumb

ustawieniem jaja , tak zrczny fagas zaimi)onowa pomysem
naszemu uczonenm. Ucieszy si ti^ myl, zgodzi si na ni.

wyliczy i)ienidze , i z pew-nym respektem patrza ju odtd
na swego lokaja, oceniwszy w nim zdolno do praktycznych

pomysów. I oto krowa kupiona , mietanka wyborna , i w wy-

)ornem te usposobieniu ks. infuat zasiada i)0 kawie do pracy.

Nawet mniemam, e nie mogo si to powodzenie nie odbi

i w szeiszym zakresie rektorskiej dziaalnoci wród sameje
akademii. Tnvao to tak do dugo. l)0 tyle. e a si to

ju stao zwyczajem, weszo w natur. Ale na wiecie nic

trwalegj). Wic te po pewnym czasie znowu nie smakuje

kawa ks. rektorowi, mietanka wodnista, humor kwanv.
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— Cóby to byo , co to ma znaczy , rozumie pan !
—

pyta sucego.
— A to Janie Wielmony panie, krowa zacliorowaa.

— No — to sprowadzi weterynarza, rozumie pan, niech

j obejrzy, niech leczy. Mamy przecie akademi.

A wic zaczyna si kuracja ; wizyty lekarza , apteka

.

cign za sob koszta. Ks. rektor paci, pocieszajc si na-

dziej, e si z czasem odegra na smacznej kawie, do której

ju by przywyk. Pewnego dnia owiadcza nawet ch zejcia

na dó, do stajni, dla widzenia krówki.

— Bo , rozumie pan , oko paskie konia tuczy.

I gdy si ju do wyjcia zabiera, wpada famulus,

i z min tragiczn zawoa:
— Panie, nieszczcie!

— Có takiego , rozumie pan ! co si stao V

— Kurowa zdecia!

Nie byo ju i poco. Trzeba byo jednak j wywie
i za wywiezienie zapaci. A fagas w lament, jak zwykle po

nieboszczyku.

— To te doktory uczone, janie panie, oni to nam j za-

leczyli ! A dobrze mi m oj a mówia : „Id po Antoka na Lu-

kiszki, on znachor, on jej da rad; na co te doktory". Ale

co to ju teraz gada, kiedy jej nie ma. Ot coby naleao

jeszcze zrobi: to kaza wyprawi przynajmniej skór, przy-

daaby si to na fartuch do kocza , co si ju przetar.

Wysucha tego lamentu nasz uczony, i zgodziwszy si

nietylko na now propozycj , ale i na konkluzj fagasa i jego

poowicy, jeszcze raz sign do sakiewki, i wyliczy pienidze

za wywiezienie, zdjcie skóry i zadatek na jej wypraw,

i wróci do dawnej kawy, która, co prawda, nniiej mu sma-

kowaa, ale bya tasz o wiele.

Po pewnym czasie, gdy wsiadajc do powozu, by sw
zwyk odby przejadk na Antokol . zapyta . zapinajc stary

fartuch u kocza.

— A có si stao, rozumie pan, z wypraw sk()ry y

\
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— Lknulli ja ze strychu — janie panie! udpowieilzial

fagas. I oto, jak sie zakoczya domowa pomylno ks. rektora

i liistorja dojnej krowy, której nota hene nigdy nie byo.

/ profesorów akademii. njwi^'cej ciiiga publicznoci

na swe wykady Leon Borowski, byy profesor uniwersytetu.

Wykada on literatur polsk i jej liistorje — oraz ioniile-

tyk. Nikt moe . w owym czasie . niezna lepiej nad niego

.

naszych pisarzy zotego wieku; — to te najwicej czasu

w swym kursie, tej epoce powica. Kochanowscy Jan i Piotr,

byli to jego najulubiesi poeci. — I niezawodnie, nie jeden

z uczniów jego, co z czasem talentem pisarskim zasyn,
jenni przewanie swe powodzenie zawdzicza. — Nieznosi

afektacji, przesady i nadtoci stylu — jak niemniej zarozu-

miaoci i pretensji u modyci pisarzy, — i da takici by
krytykiem nielitociwym ; — natomiast, ceni i omiela skro-

mn pracowito, — a upatrzywszy zdolno prawdziw, po-

maga , radzi i kierowa najchtniej. W wykadach homiletyki

lubi rozbiera najwicej i czyta . Augustyna — i . Jana

Chryzostoma. Jemu to przewanie Litwa zawdzicza swych

znakomitych kaznodziei — jak Trynkowski — Wayski —
biskup Karasiski i wielu innych. Na krótko przed mierci,

gdy po przeniesieniu akademii do Petersburga, zamieszka na

wsi — zdarzy si poar, w którym sj^ona caa jego biblio-

teka, a z ni wszystkie jego rkopisy przygotowane do druku,

jednem sowem. i)oszla z dymem praca caego ycia. To

go dobio.

Po nim bra miejsce ks. Lenartowicz
,

pijar, profesor lo-

giki i filozofii. By to umys niepospolity, o szeroldch pogl-

dach . obdarzony te darem sowa niepospolitym , co cigao
mu wielu suchaczy.

Dalej szed profesor aciny i greki . Hryniewicz , copula

przezwany od uczniów dla wyrazu, którego uywa i wyma-

wia z emfaz w wykadach. By to postrach aspirantów do

medycyny, gdzie wikszo i)rzedmi(»tów wykadano po acinie.

Dalej, Capelli. i)rofesor prawa uniwersytetu. Wykada
prawo kanoniczne; kreatura Pelikana — nielubi Polaków
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i nawzajem by iiielubiany. Kurs wszake jego de niutrimonio.

w którym poiwany przedmiotem, przez niego ulubionym. i)0-

sugiwa sie obok aciskiego, jzykiem francuskim i woskim,

ciga niemao suchaczy.

Z Moskali l)yo dwóch. Pawe Kukolnik , znany póniej

cenzor prasy polskiej , wykada nie bez talentu historjc ;
—

obojko jzyk i literatur moskiewsk. Aby da o ostatnim

wyobraenie, zacytuj nastpny fakt. Lekcja jego przypadaa

zwykle od 4 — do 5 popoudniu. liazu jednego . a byo to

w pónej jesieni, gdy wród deklamacji sawnej ody Dziera-

wina „Do Boga", chodzc wzdu sali, zauway e jeden

z uczniów, a by nim znany i)óniej i powszechnie lubion>

Jan Pilecki, korzystajc z wieczornego zmroku i ciepego

ktka, zdrzenm koo pieca, strudzony sn spónion za-

baw, któr lubi, — zatrzynuije si ród swej deklamacji,

staje przed nim i patetycznym tonem woa: „Jakto. tu gdzie

radcy stanu wykadaj lekcje, pan spisz, pan miesz si)a!...

Uto uasno!" By to zreszt dobry czowiek, rozkochany

w swej onie, a wicej moe w jej nmzyce; i)rzebaczy te
wkrótce Pileckiemu, gdy ten wiedzc otem, zmyliwszy jaki

interes, w czasie gdy pani obojkowa zwyka grywa, przy-

szed do niego i da si zdyba w przedpokoju, niby zasu-

chany w grze pani profesorowej, llozumie sie. e interes zosta

zaatwiony — i pokój zawarty.

Z innych cudzoziemców, de Neve, wykada jzyk i li-

teratur francusk — wielbiciel Rasyna. Kornelia — pikn
mia wymow, — wic deklamacj i wykadem ciga wielu

suchaczy, — z miasta i obu akademii.

Przedmioty teologiczne i kocielne wykadali . znakomity

Skide — 1'ialkowski biskup, i wielu innyci — ludzi nauki

i talentu.

Higien — Józef Mianowski — i)ómejszy rektor szkoy

gównej w Warszawie.

W akademii medyczno-chirurgicznej . której i)rezydentem

l)y doktor Kuczkowski (figura rzdowa), górowa po nad

wszystkimi. Jdrzej niadecki, po nim, Bielkiewicz profesor
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aiKitoinii . iNtityaiiko i»n)t«'s»)r clniiiriiii. A)icht profesor

patolopii. — .lózef Kor/eiiiowski. — llynikiewicz profesor te-

rapii . - Fonl.ei^ ])rofesor clKMiiii. - JiiiulzH profesor bota-

niki . — Mianowski.

Prócz wykadów akadeniiiznycli luzyeui sie malar-

stwa. Nauczycielem moim by Kanuty Rusiecki, przybyy

niedawuo z Woch, malarz i)rzewanie leli^ijny.

Mieszkalimy zwykle po kilku razem. Tradycja kolee-

skieiio ycia i biaterstwa , zaszczepiona przez filaretów, trwaa

w caej mocy. I nie trzeba byo ucieka si do publicznycli

balów i festynów ogrodowych, dla wyjechiania pomocy ubo-

szym kolegom, bo kady, bogaty czy ubogi, skoro zosta

akr.demikiem, by do tego obowizany w jakikolwiek sposób —
i wypenia oltowizek wicie. Niejeden co przyszed ]>ieszo

z gbi Ukrainy lub Polesia, dostawszy si raz do Wilna, ju
by si)okojny o swój byt. Rozsuny si ciany i nowy przy-

chodzie by jak we wasnym donni. To te niepamitam . aby

kto mieszka sam jeden. To\Yarzyszeni moim. by Mikoaj Iki-

liak. z Mozyrskiego: pomimo wyznania prawosawnego (i>rzed-

tem Unita), Polak ca dusz. Mieszkalimy obok gmachu

gal)inetu anatomicznego, dzi Bahowieczeskiej cerkwi, w domu

naronym (obecnie nieistniejcym). Mieszka te z nami

medyk Józef wicicki. IM to w calem znaczeniu sowa,

jioczciwy koleka. Temperament wesoy, zdolno do mu-

zyki , piewu , taców i figlów, robiy go miym i podanym
wszdzie; a chocia nic prawie z domu nieotrzymywa, y
jako z roku na rok. z lekcji prywatnycli. nie skarc si

n;i losy.

Rnhak jako majtny possesjonat, z gbi Mozyi^skiego

Polesia, mia sucego, którego przywióz ze wsi swojej. By
to oryginalny famulns. na imi I^lip, a e w yciu studen-

ckiem gra pewn rol. i»owiem o nim sów par. Ciekawa

to bya kreatura. I*rzysadzisty, kri)y, o bystrem chocia nie-

pewnem spojrzeniu . o ruchach niezrcznych , a jednak iznt-

kich. — rozwany, a jednak w ostatecznoci gwatowny, za-

city i uparty, przywizany do swego i)ana. a tsknicy za
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rodzina, za lasem, za swobod wsi poleskiej. Jednem sowem,
by to istny typ poleszuka. Mia on funkcj, prócz utrzymy-

wania porzdku w naszem mieszkaniu, przynoszenia olyadu

z traktjerni, przyrzdzania i roznoszenia herbaty -- podawanie

i zapalanie fajek gociom. Nasuchawszy si studenckich roz-

praw, w rónych materjach i jzykach, jakkolwiek nic z nich

nie rozumia, popad w zarozumiao, zwyk nieukom, co

to wiat obiegszy, bez przygotowania, nieuczc si niczego,

sdz e umiej wszystko, i sami nic nie robic, decyduj

o wszystkiem , w czambu potpiajc wszystko. Otó Filip nasz

chorowa na uczono , a przedewszystkiem , na lingwistyk

,

chocia jako ywo, inaczej jak po biaorusku nie umia. Po-

mimo to wszake, wierzy najmocniej, e jzyki: aciski,

francuski, niemiecki, a nawet woski, które nm si cigle

obijay o uszy, nie obce mu byy. Przyparty raz przez jednego

z jowialnych kolegów,, gdy mu ten z rónych jzyków, popu-

larne cytowa sowa, w jednym tylko razie, gdy ten go zapy-

ta: co znaczy fajer?

— Gi fajer? — eto ue znaczyt' oho — odpowiedzia

z emfaz, jak toncy chwytajcy si somki. I odtd to. otrzy-

ma przydomek: Gi- fajer.

Ciyo mu to widocznie; i zna byo, e na poczuciu

godnoci swej straci. Podawa fajk jak zawsze , lecz gdy mu

j przychodzio zapala — fatalna niemiecka nazwa ywiou
który podawa, stawiaa mu w pamici wspomnienie niefor-

tunnego egzaminu, i upokarzaa go widocznie. Gdy wszake

wróci z swym panem z wakacji , dostrzeglimy w nim zmian.

Jako si wyprostowa i mielej w oczy patrza. Có si po-

kazao! — Oto przegrawszy spraw w lingwistyce
,
postanowi

odegra si na innem polu. Zjawi si ród nas, z talentem

wieo nabytym, jakiego w nim nikt niepodejrzywa, a który

mu wróci mia zachwian powag. Nauczy si szy buty.

Któ nie wie, czem jest obuwie dla akademika, któ nie przy-

pomina sobie, wielu to nieraz kopotów i zmartwie i)rzy-

czyn byy buty nie w naleytym porzdku! To te atwo

wyobrazi sobie, jak powan przybra postaw Filip, wobec
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nas, / któiycli tylu i tak c/^^sto potrzebowao jego protekcji.

Taktyka bya znakomita: — i i)ierwszyni jej olyaweni byo.

e zamiast wstrtnego mu przezwiska: (Ji-fajer. mówiono

mu : — panie I-ibpie. 1 trzel)a te byo widzie pana Filipa

.

gdy zasiadszy na swym szewskim trójnogu . przy l)lasku skon-

centrowanym wiata szklanej kuli, otiarowanej mu w dniu

imienin, trzeba byo powiadam widzie, z jak min wytra-

wnego znawcy - lekarza . egzaminowa polecone jego aska-

wym wzgldom i kuracji obuwie! Nie dziw wic, e i dawna

wrócia mu zarozumiao. Waciwa to rzecz nie jednemu

z lekarzy, co przywykszy l)y wyroczni w domu pacjenta,

radby ni by wszdzie i zawsze. Zreszt, poczciwy to by
cbopak; nienawidzi Moskwy, a w czasie przeladowa mo-
dziey i rewizji nocnych i t. p. , do heroizmu nieraz posuwa

swoje dla nas powicenie.

Przez cian, mieszka, ponad bram, znakomity potem

lekarz i ])rofesor Tytus Cliaubiski . ucze i)odówczas dru-

giego kursu medycyny. Z tego wic powodu jak i dla ssiedztwa

z gat)inetem anatomicznym, mieszkanie nasze byo punktem

centralnym zebrania studentów. Tamto poznaem Sawicza

.

Zaliorskiego . Woronicza . Stachowskiego . Ejzenblettera —
(oni zmarych wwiezieniu, pierwszy przez samobójstwo , drugi

w obkaniu) — Bron. Lubiczankowskiego . Bron. Zaleskiego,

Ottona Rodziewicza, Eleut. Prawosudowicza. Jar^owskiego

,

Józefa Majewskiego, i wielu innych dzielnych modzieców.

z których z maym w\-jtkiem. jedni poszli na Sybir i Kau-

kaz . drudzy pozmierali w cikiej walce ycia. To te , uiona

powiedzie, e kwatera nasza zaliczaa si do najmilszych

w studenckiem kole; nazywano j, siedliskiem muz. My bowiem

obaj . Buhak i ja . oprócz studjów akademickici . uczylimy si

malarstwa, muzyki i piewu. wicicki piewa i gra na gi-

tarze. Chaubiski za cian mia fortepian; pocigao to wic

ku nam , oprócz innycli powodów, wielu kolegów, uatwiao

tworzenie nuizykalnych partyj . duetów, chórów i t. p., a z wio-

sn gromadzio pod okna wracajce z przechadzki tumy pu-

blicznoci. Nie byo te ciekawszej ksiki, któraby si u nas
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nie zjawia. A ile to portretów oówkowyeli, /aiiiiu sie je-

szcze pojawia fotografia , wynieli z sobij z naszej kwatery,

odjedajcy koledzy, w nagrod za cierpliwe i)ozowanie w na-

szych studjach artystycznych.

Z pomidzy wieln. najbardziej mi przyi)adl do mego

usposobienia. Micha Wasilewskf. Kiedym sie z nim zapozna,

ukoczy ju by akademi i jako lekarz mieszka w donm

rodziców, l^rodzony w Wilnie, kocha to miasto mioci pra-

wdziwie synowsk. Zna wszystkie jego osol)liwoci , zaktki

i przywizane do nich tradycje. Posiada dziwn zdolno do

rzebiarstwa; — ogranicza si jednak na wyrabianiu przed-

miotów architektonicznych, które wykonywa zwykle z he-

banu
,
jedynem narzdziem : nadamanym scyzorykiem. Ale to

co z rk jego wyszo , tak misternie wykonanem )yo . i z tak
precyzj, e obudzao powszechny podziw. Arcydzieem jego

talentu, by gotycki kocióek . Anny, nie wicej nad kilka

cali wysoki, a wyrzebiony tak znakomicie, z tak dokadno-

ci proporcji, e nui aden ze znanycli jjodówczas rysunków,

dorówna nie móg.

Dzieo to, z czasem )yo najcelniejsz ozdob budoaru

ksinej Witgenstein w Werkach.

Bya to dusza cicha, smtna i gboka. Zanim otrzyma

posad lekarza w Werkach . zbliy si by ze mn , i odtd

.

przez cig pobytu jego w Wilnie, byhmy nierozczni. Je-

dyny to i najmilszy by towarzysz naszych wycieczek artysty-

cznych; mówi naszych, gdy bra w nich udzia, Bulliak.

jako towarzysz moich studjów malarskich. Cel ich, jak to i»o-

wiedziaem, by artystyczno- archeologiczny. A wic kocioy,

cmentarze, ciasne stare zauki, z ich dawn architektui

domów, podwórzy ; okolice Wilna
,

jak Zakrt , Werki

.

Popawy, byy zwykle celem naszych wycieczek. Opatrzeni

w oówek i album, zbieralimy wszystko, co si nadawao

dla rysunku.

Zim, od czasu do czasu, zajmowa nas wyborny teatr

1)0(1 dyrekcj Kayskiego . z Izabel ( iórsk . Dawisoneni

.

Nowakowskim. Surewiczem. Zameck . imnic) Deryngem.
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A byhi to i opera niemiecka z Rygi . pod dyrekcji} 8zmid-

koi>fa . z mocz Ewelink, jego córk . której wdzik bardziej

jeszcze ni piew, publiczno i modzie czarowa.

Pewnego razu , przed sam wakacj . gdymy dla jakich

studjów byli na Rosie, który to cmentarz nalea podówczas

do ksiy Misjonarzy, zauwaalimy, e napis na gi'obie Euze-

biusza Sowackiego, co tak malowniczo by z gazów granito-

wych uoony w cieniu drzew wiekowych, przez wpyw czasu

sta si prawie nieczytelnym.

— Wiesz co, powiada mi Wasilewski, ty i)rzecie malujesz

olejno, masz wic farby i pdzle, zabierzmy to jutro, przyjdmy

tu i odnówmy ten napis. To tu przecie spoczywa profesor

literatury polskiej uniwei*sytetu naszego i ojciec Juliusza!...

Nie godzi si. aby jego imi czas zaciera...

— Dobrze, odrzekem. Jutro odwieymy napis. Przygo-

tuj dzi jeszcze farb , a jutro nad wieczorem
,

gdy upa
minie . j)rzyjdziemy tutaj ; bo i ja i)rzecie w gimnazjum slri-

ckieni uczyem si wymowy polskiej . z ksiki uoonej przez

niego — a by te ojcem autora „Kordjana". którego wanie
teraz przepisuj.

Nazajutrz wic wybralimy si popoudniu na cmentarz.

Dzie by znojny. Gdym ju by w poowie roboty, a Miclia

co mi czyta, usiadszy na awce ssiedniej mogiy, soce si
skryo za chmury i — daleki, guchy uik grzmotu przerwa

cisz cmentarn.

— Oho! zawoa, mamy wic i prymik. No. spiesz bracie,

bo bdzie le z nami.

Ale ju pospiecir )y darenniy. lio naraz zenva si

wiclier, jak duch przelecia z jkiem wród krzyów i gro-

)ów — zakrci gami krzewów i drzew mogilnych —
nasuny si czarne chnuiry — zagrzmiao )liej i silniej —
i krople deszczu ciepe i wielkie, spady na ziemi. — Roz-

szalaa si burza. — Nie byo rady. trzeba byo zmyka, od-

kadajc skoczenie ro)Oty na póniej. — Wic farby i pdzle

wsunwszy do szpary, midzy kamienie giol)Owca . pospieszy-

Wgponinicnin z nmt Wilii i Niemna. 2
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limy skry sig pod dach jakiej kapliczki, obiecujiic. e
7, pierwsz, pogod przyjdziemy znowu dokoczy roboty.

Niedokoczyliiny jej wszake ; — a stao si to nie dla

braku chci, lecz dla okolicznoci wcale od nas niezalenych.

Wypadki tak sic zoyy, e trzeba byo, aby modzie
korzystajc z nadchodzcych feryj . jak najspieszniej opucia
Wilno i rozsypaa si po kraju.

Nazajutrz wic ja i kilku kolegów bylimy ju w dro-

dze w kierunku Lidy, Nowogródka, Sucka i Piska. Kady
z nas obadowany by odpisami dzie zakazanych, które wy-

niesione przez kolegów manowcami po za rogatki, wrczone

nam zostay o kilka wiorst za miastem. Ja miaem z sob
„Pana Tadeusza", zaledwo jeszcze znanego na Litwie z tytuu.

„Dziadów" cz III, „Kordyana" i t. p.

Któ z nas, gdy to ju bezpowrotnie mino, nie wspo-

mina sobie z miem uczuciem owych podróy studenckich,

gdy mody i tylko modoci bogaty, odbywa je w gronie

wesoych towarzyszy, w najtej ydowskiej budzie , która si

zwaa frachto^v; abo brodzk, wedug tego, czy bya, ca-

kiem czy do poowy kryta. Tym razem pokryta cakiem, za-

przona czterema komi, wyadowana jak korab Noego,

wszelkiego rodzaju pakunkami, opuciwszy bruk miejski, ta

przedhistoryczna kwadryga nasza cicho zdaje si pyn i)o

morzu piasków. Droga u wyjazdu z Wilna idzie pod gór,

wic jedziemy zwolna; i gdy tak ówim krokiem suniemy

si coraz wyej i wyej , egnajc na prawo i na lewo t
nasz litewsk Szwajcary, te pitrzce si malowniczo góry

i wzgórza: Rybiszek, Jeruzalem, Betleenm i t. p. . a fajka,

podsycajc gawdk, z rk do rk przechodzi, mówi wi-
cickiemu, który wycignity jak dugi, wanie w tej chwili

pata tigie któiomu z kolegów.
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— Ju to — przyznaj kochany Józefie — e dzi nam !osy

o wiele askawsze, ni w owej sawnej podróy z Trok do

Wilna, pamitasz, co?

— Czy pamitam , a to dobre : o . nie zapomn pewno ni-

gdy tej sawnej rejterady, co nam przyponniiaa odwrót L^ran-

cuzów z Moskwy. Ju to sn s,dzono tej drodze, aby nie

zagina w niej tradycja ich klski. liczna to bya podró,

nie ma co mówi.

—r Jake to byo, powiedz nam, powiedz — zawoali wszyscy.

— A no . suchajcie. Mieszkajc w Wilnie . wyrzucaem

sobie nieraz . e nie byem Trokach ; bo podug mnie by
w Wilnie, a nie zna Trok, to tak, jak by w Rzymie a pa-

piea nie widzie. Dowiedziawszy si zatem, e moi koledzy

wybieraj si tam na jak artystyczn wycieczk pieszo . za-

prosiem si do nich. I^ewnego wic popoudnia , zaprowidowani

naleycie . obuci w lekkie chodaki . kupione . ze zgorszeniem

Filipa, na Szklanej ulicy, puszczamy si w drog z nieod-

stpnym . jak zawsze . naszym famulusem , któremu przy roz-

dziale i)odr(')nych bagaów dosta si, rozumie si samowar,

jako przedmiot nieznany jeszcze w litewskich zajazdach, a upra-

wiany przez niego jk) mistrzowsku. Idziemy ranie, krokiem

miarowym, wiedzc, e chi rn piano, ra sano, i e cztery

mile mamy przed sob. Za jniastem wiea aura, zapach fa-

lujcych anów zboa i k skoszonych, usposabia nas wybor-

nie; nawet I^Mlip robi obserwacje nad Hor. porównywajc j
z t . jak zna po nad Prypeci , rozumie si ze szkod li-

tewskiej. A wic lekko, wesoo, mijamy Doln. Ponary. dalej

las ciemy przed Wak. Wszystko idzie wymienicie. Gdymy
7. lasu wychodzili, ju zciemniao nam na dobre. Filip gdzie

])rzyzosta. Wiedzielimy co to znaczy, bo oto za chwil roz-

leg si znany sjiiew:

Oj woy moi, da-i poowye,

Da-i czemu wy mnie da-i nie orete

;

Oj leta moi da-i moodye,

Pa-i czemu, wy marnie idote-c-o!

2*
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llzewna, przeciga nuta tej piefiii ukraiskiej, dziwny

miaa urok o tej porze, pync z piersi tego prawdziwego

syna ludu. Gos te mia dwiczny, jakby uczuciem bólu i t-
sknoty przesiky. Nieraz on nam, na naszycb studenckich

wieczorkach , piewa swoje dumki , których umia bez liku.

To te wiedzia i teraz , e go z przyjemnoci suchamy. By
to te objaw jego dobrego usposobienia. Czu si na wsi —
by w lesie. Gdy skoczy i zrówna si z nami — wyrazi-

limy mu nasze zadowolnienie i podzik.
— We ja zabyu nnioho u Wilni, bo tutki nie znajut" oni

szczo se pieni znaczyt, odrzek z przeksem.

Nareszcie nastaa noc , ciemno , — ksiyc gdzie mi-
dzy drzewami zamarudzi. Nie widzc prawie drogi przed

sob — z przyjemnoci ujrzelimy w dali wiateko. Bya to

karczma. A wic gdy nam ju i gód i znuenie day si po-

czu
,
postanowilimy w iliej noc przepdzi. Jak tam przesza

nam ta krótka noc czerwcowa, na rozesanych na ziemi ku-

lach somy, w ydowskiej izbie, to mniejsza. Znuenie ukoy-

sao nas prdko - i gdymy si znidzili, wschodzio ju
soce. Zanim ogarnlimy si, Filip przyrzdzi herbat na

dworze pod drzewem, zkd si nam przedstawi czarów ny wi-

dok na Troki. Jedyny to moe punkt, zkd ta stara stolica

Litwy wydaje si najlepiej. Na pierwszym planie, na górze,

koció i klasztor ks. Bernardynów (zburzony obecnie); dalej,

staroytna fara, potem miasto oblane wodami jeziora; a da-

lej — w poród modrej Iknicej si przestrzeni, na jednej

z wysp, zamek, o wyszczerbionych czerwonych basztach,

w malowniczej ruinie , mg porann na wpó przysonion\

,

wszystko za oblane jaskrawem wiatem jc^chodzcego soca.

Nie zapomn tego widoku.

— Ale bo to pikne, woa kto ze suchaczy; — to ten

jeden widok wart pielgrzymki do stolicy Kiejstuta!

— .0 tak, pikne to byo, ale w tem te wanie bya
i przyczyna naszej póniejszej awantury. Ale o tem, potem:

teraz cign dalej. W Trokach stanlimy gospoda w obery.
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ziijaws/y \KiYi^ pokoików lui kwater. Gospodarzem by
,

jak

zwykle w Trokach, poczciwy Karaita*).

- Atande — przerywam w tern miejscu wicickiemu —
pozwól mi tu dalej mówi; bo gdy ty wkroczye opowiadaniem

w dziedzin pikna, dajc nam krajobrazy, ja ci si wywza-

jeunii , na polu relacji . w zakiesie medycyny — gdzie twoja

skromno nipozwoliaby ci moe by szczerym. Otó moi pa-

nowie , gdymy si rozkwaterowali , ucieszy si nasz gospo-

darz niewymownie, gdy si dowiedzia, e midzy nami jest

medyk i to sawny. (Ileklama. której autorem, rozumie si,

proprio mou, by Filip). Wypadek bowiem zrzdzi, e miej-

scowy lekarz, od kilku dni na ledztwo wyjecha, a tymcza-

sem wypada potrzeba, wanie w tej chwili, rychej pomocy

jego wasnej onie, tu obok w ssiednim domu. A wic,

gdy nie tracc czasu, my dwiij, Mikoaj i ja, udalimy si

z oówkami na zamek, towarzysz nasz pozosta w miecie na

usugach cierpicej ludzkoci. Ale to ju zna , e prawdopodo-

bnie naley on do szczliwej liczby tych szeregowców, co to

ju w tornistrze nosz marszakowsk buaw , bo gdymy wró-

cili na o)iad. wielka rado panowaa w ssiedztwie — a na-

wet w obery i miecie : pani konsyliarzowa powia syna.

Wnet te stugbna fama rozniosa imi znakomitego clii-

rui"ga, który z ma wersj móg powiedzie: veni, vidi et —
liberaui! To te nie dziw, e ledwiemy obiad skoczyli, ju
caa sie zmienia si w ambulatorjum pene pacjentów.

— No. nieche on tu sobie kontynuuje sw sztuk na chwa
Porcyanków i Woelków**) — mówimy do siebie, wracajc na

wysp nie ujrzym go tu ju z nami pewno. Oby nui cik
bya przynajnmiej kiesze, wypeniona Karaitów wdziczno-

.ci — powiada Buhak. — Ale zdaje mi si, e nui to jej

*) Kaniici wyzusmia mojeszowego, uiu przyjli talmudii. Przemyl
ich w Trokach, stanowio dawniej pielgnowanie jarzyn , a szcze-

gólniej ogórków, którenii zaoi)iitrywali Wilno.

**) Poreyanko, znakomity profesor rhiriirgii w akademii wileskiej.

Woelk, profesor akuszerji.
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nie obciiiy zanadto wród tych ubogich anti-talniudzistów,

chybaby nm iiy ogórkami wypenili.

Po obejrzeniu ze wszystkich stron ruin zanikowych

i zwiedzeniu kilku wysp, wybralimy kilka punktów, co si

najlepiej nadaway do zdjc.cia widoku, i wzilimy si do ro-

boty. Zaniepokojone i sposzone krogulce i kobuzy, których

tam byo siedlisko, przeraliwym krzykiem woaj na trwog,

jakby zna dajjjc, e wróg wdziera si na nmry. Rybitwy le-

niwym lotem unosz, si po nad gowami
,
jakby chcc zajrze

nam w oczy, by odgadn nasze intencje. Jedyni to ju mie-

szkacy tych rozwalonych gmachów przeszoci! Tam — gdzie

bya niegdy stolica Kiejstuta grona dla wrogów, — smutno

.

pospnie, pusto.

„I oui kiedy tu w grzechach chodzili

Po lalach czasu przemknli—
Wrzay ich gowy chwil — i po chwili,

Pusto i gucho — ni ladu, ni sychu (W. Pol)

czytam napis u jednej z framug okien komnaty, na której

sklepieniu buja ku niebu brzoza paczca. Ot i wszystko, co

pozostao z dawnej wielkoci!

Rysowanie, potem egluga po jeziorze, zajy nam cay

czas do wieczora. Gdymy wracali , spotkaa nas flotylla , z kil-

kunastu odzi i wesoego towarzystwa zoona. Na pierwszym

planie, wród grona strojnych pa, figurowa wicicki. Oka-

zao si bowiem, e gdymy zajci byli zdejmowaniem wido-

ków, koleka nasz mia czas porobi znajomoci, co mu ua-

twia wieo roztrbiona sawa ; szepn tam co i o nas , i oto

panie z modzie zrobiy projekt udania si na zamek z pod-

wieczorkiem ; a wic , co postanowiono . to i wykonano.

Zczywszy si z towarzystwem, zaprezentowani jak na-

ley, wrócilimy na wysp. Kto kiedy czu poezj nocy le-

tniej , ten sobie wyobrazi atwo
,

jak spdzilimy tam wie-

czór wród tej uroczej miejscowoci i nienmiej uroczych

Troczanek. piewy, deklamacje przy towarzyszeniu gitary,
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nawet tace na murawie, gry ro/niaite, wszystko tu tiim miao

miejsce. Rozumie si, e znany i znakomity talent naszego

koleki , we wszystkich tych dziaach sztuki nadol)nej — mia
tu ol)szerne pole popisu i zapewni mu sukces zupeny. Ju
zapia kur w miecie i to nie pierwsz}', gdymy ugrupowani

naleycie.... przy hlasku ksiyca, upojeni i rozmarzeni uro-

kiem letniej nocy, po cichycli wodacli jeziora, przez tumany

mgy wrócili do miasta.

Nazajutrz zeszed dzie mnie i liuliakowi na dalszym

cijgn studjów malarskich. Gdzie hy . co robi nasz pan Józef

.

odpowiem z poet „ja nie wiem". Czy on tam zbiera „kwia-

tki do wianka" — czy czerpa „z kosza maliny", — to ju
jego tajenmica. To tylko pewna, e i w tym dniu nie brako

nm praktyki. Bo gdy ju pora bya opuci Troki, ledwiemy

go odszuka mogli. Znaleziono go przy ou chorej (podobno

z przezibienia), a bya to jedna z wczorajszych pa.
— Ale , mój kochany — przerwa wicicki — mówisz tak

.

jak gdyby mi niedow ierza , lub nie bra na serjo obowizków

i stanowiska lekarza, którego zadaniem wszdzie i zawsze su-

y ludzkoci — szczególniej...

— O , tak , szczególniej gdy jej przedstawicielka „ma nie-

bieskie oczy!... nók malutk i wdzik uroczy!..." dodaem.

— No , ale mniejsza o to ; nie bd si nateraz z tob
si)iera — rzecze wicicki — cign dalej nasz Odysse.

której niestety wkrótce ujrzycie odwrotn stron.

Poegnawszy Troki , ruszylimy ; a byo to jako nad wie-

czorem. I^owietrze parne, po brzegach lioryzontu ukazay si

chnmrki. (Jdy doszlimy do karczmy, w której przepdzilimy

noc, widz, moi artyci bior si do rysowania owego widoku,

o któiym wam pierwej wspomniaem.
— Ale na IJoga. mówi, to ju noc nadchodzi i co tam

byska nawet nad lasem; dajcie pokój rysunkoni, a idmy póki

wiato, aby przynajmniej przed noc doj do Ponar. — Ale

gdzie tan . ani chc sysze , co mówi. I*opiera mi i Filip

,

ale napróno. Tak ubiego z pó godziny. Nareszcie, gdzie

daleko ozwa si grzmot. O, le; argument ten przemówi
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pizocie, wigc zrywamy aii^ — nogi za pas ~ i dalej. Ale im

bliej do Waki , tern bliej nasuwajij; si^ chmury, tem czstsze

byskawice, tem silniejszy huk grzmotu. Przychodzimy do Waki.

Mówi : czekajmy — zatrzymajmy si , a to minie. Ale Bukak
ze zwyk, sobie opozycg nu dowodzi: e chmury bokiem

nas min,, a obecny tu pan Edward nu rozwija ca poezj
letniej l)urzy, deklamowa jej opisy i t. d. Ustpiem przed

wikszoci gosów. Idziemy tedy — idziemy ; niebo grzmi co-

raz silniej, drog ju tylko wida przy wietle byskawicy; wy-

glda to wprawdzie wspaniale
,

piknie . malowniczo , — ale

dokoa pole, a nigdzie strzechy! Wtem, kiedy nie palnie pio-

run tu koo nas, za nim drugi, — na lewo, na prawo; za

nim caa kanonada jak z ustawionej baterji ; a wnet za tem

.

kiedy nie lunie deszcz, ale to deszcz jak z wiadra, co to w je-

dnej chwili suchej nitki nie zostawia. — Cae niebo jakby jednym

pomieniem zapono
,
przerzynane raz po raz

,
jak krzyow

sztuk, ognistym mieczem byskawicy! IStraszny to by widok.

Stanlimy, czekamy, — a nogi ton po kolana w wodzie , bo

strumienie ca rzek pdz z góry. No, myl sobie, „bywa

gorzej, ale rzadko" — wolabym jednak o takiej burzy czyta

w wygodnym fotelu, lub widzie j w obrazie wymalowan, ni

j podziwia w naturze, jak tego chcia mój kolega. Trwao
to niedugo; bo po kwadransie rozsuny si chmury, uka-

za si bkit, i ksiyc wyszed jakby z ukrycia, zobaczy

co si po tej kanonadzie na ziemi dzieje V Dostateczne to je-

dnak byo, aby nas zmaltretowa. Niezbyt te i pokanie mu-

sielimy si mu wyda — przemokli, zbiedzeni... Co za naj-

gorsza , to , e gdy przyszo ruszy dalej , okazao si , i naj-

waniejszych do tego rekwizytów nam braknie. Obuwie nasze,

tak nam dogodne dotd na suchej drodze, zmoczone raptownie,

rozpyno si literalnie i stanowczo odmówio posugi. Zdzi-

wienie, oburzenie, kontuzja nielada; ale to ju na nic si nie

zdao. Jeden tylko Filip pozosta przy butach, które te przy-

zna trzeba, wspaniaomylnie — en riant dans sa barhe, ka-

denm z nas proponowa. Nie byo jednak rady, i nolens co-

lens, trzeba byo pogodzi si z losem, i — jak to mówi:
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fairc honnc minc au nuiuraia jcu. Co te i uczynilimy, win-

szujc s()l)ic w duchu . e przynajmniej cienie nocy ukryy ten

brak niezb^Mlnej garderoby. A wi^c boso . zaboceni i znkani —
jak 1'rancuzi w rejteradzie, weszlimy do Wilna. Na szczcie

spal jeszcze stary gnkl (iedymina, bo inaczej wzietoby nasza

ogon maroderów wielkiej armii co si spónili o lat — trzy-

dzieci, (idym stan na progu naszej kwatery, zrobiem lub:

nie brata si^ w pewnych okolicznociach z dziemi Apollina—
przynajmniej . dopóki nie bd zapewniony o lepszych stosun-

kach ich patrona z gromowadnym Zeuxem. Dixi.

— A no, ruszaj e si Jankielu, bo ci konie zasn— tak idc.

— Nu, oni zasuchali si co panicz mówi. Wjo ! wjo!

Konie parekaj od kurzu lotnego piasku, soce do-

grzewa. Sternik tego wehikuu czy korabia -- tradycyjny yd-
furman, Jankiel, wozi ju niejedne pokolenie paniczów; zna

ich gusta i narowy — i umie wzi si do rzeczy gdy mu
tego potrzeba. Wic syszc miechy wesoej rzeszy we wn-
trzu budy — i on si dostraja do tonu i co tam nuci po

swojenui, popdzajc konie. Nareszcie miesza si do rozmowy

i po kilku preludjacli. wciska nieznacznie propozycj: czyliby

nie pozwolili nm panicze, podwie o mil kilka biednego

ydka, — co oto tam. na górze czeka. Opozycja powszechna

Iirzyjmuje ten wniosek.

— Czy oszala Jankielu; gdzie by go tu posadzi, gdy

tu ju tak peno, et)y i szpilki nie wetkn — przemówi

z nas który — clicc t uwag zmikczy stanowczo rekuzy.

Niepotrzei)ne to jednak, gdy debaty toczyy si w for-

mie i>arlamentarnej . jez zo)opólnei urazy; na zasadzie, e
proi)ozycja nie impozycja.

— Nu. jak i)anicze nie chc. to co mam robi; niech on

sobie idzie i)iechot.

— Iz ochot — zawoalimy.
— Nu, (ichwoa horsz niewoli^' )

])owiadaj. odrzek senten-

cjonalnie. Ale za to panicze pozwol moe . ot kolo tej kar-

*) Przysowie biaoruskie.
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c/iiiy pizysiijj siy kobiecie, ona chce podjecha do Lidy. Ona

taka delikatna, nie wiele miejsca zajmie.

— Co, kobieta? — jaka? moda? adna? — posypay si

pytania,

— Nu, ona moda — i taka delikatna, taka fajne; doda

cmokajc stary Jankiel, zmiarkowawszy, e tym razem, pro-

pozycja jego pomylniejsze znajdzie przyjcie.

— Ale adna, co? powiedz-e — kto si jeszcze dopytuje.

— Czemu ona nie ma by adna — panicze obacz.

— A no, zobaczym Jankielku — zawoa nasz marszaek

dworu, poparty potakiwaniem kolegów — ruszaje prdzej, wjo!

Dojechawszy do karczmy, ujrzelimy rzeczywicie moda
i przystojn do osob czekajc z niaem zawinitkiem

w pewneni zakopotaniu, na widok budy penej modych ludzi.

Furman frant i znawca ludzi, pewien e opozycji ju nie znaj-

dzie, miao i rezolutnie, jakby na to mia pozwolenie —
zaprosi j do budy, dopomóg wsi, przyczem znalaza si

i czyja usuna rka co jej to uatwia. I oto tam gdzie przed

chwil nie byo miejsca aby wetkn szpilk — znalazo si

miejsce dla modej kobiety ! Ainsi va le monde.

Nie potrzebuj zapewnia, e podró bya wesoa, e si

urzdzay popasy tam gdziemy chcieli i jak dugo chcieli.

Jankiel raczony herbat, któr lubi, rad by pofolgowa ko-

niom, które obyczajem niewiezkich furmanów utrzymywa

dobrze. A e midzy nami byli koledzy, co ukoczywszy kurs

.

wracali zupenie do donm, wic nie brako i pewnych sprztów

ze studenckiej gospodarki. By wic i samowar i strzelba . na-

wet Het i gitara. A wic wybr-awszy miejsce popasu nadajce

si myliwstwu — jedni poszli na polowanie, dla zaprowian-

towania obozu, drudzy zostali dla rozniecenia ognia pod la-

sem na brzegu strumienia, inni, jak artyci i poeci, szukaj

inspiracji po nad malowniczym brzegiem krtej i bystrej rze-

czuki, co gina w cieniach lasu; a inni jeszcze wzili si do

urzdzenia kuchni, której dyrekcj obja nasza imprmvizowana

gosposia. Nawoywania, piewy rozlegay si \)o lesie — n ród

tych piewów ulubiona podówczas piosnka modziey

:
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Przyjacielu, sadmy róe.

Dugo jeszcze, dugo wiatu.

Szumie bd grone burze

^ Szczliwszemu sadmy latu i t, d.

Mona sobie wyobrazi jak iiaui smakowaa tu nasza

iKzta. fidyniy do niej zasiedli na dane haso naszego mar-

szaka, luztu . zaprawiona wyi)ornym liumorem i apetytem.

wród deklamacji, piewów i toastów, na temat Ody do mo-
doci wnoszonych.

Zdarzy si^' jednak wypadek, który w dniu nast^'pnym

zmijci nam z wielkim naszym alem t improwizowami sie-

lank. Rzecz si tak miaa.

Gdymy dojedali do yrmun, pamitnych utarczki

powstaców z Moskalami w 1831 roku, spotkalimy pdzi^cij;

od strony Lidy pocztow bryk. Skoro j zdaa ujrzaa nasza

towarzyszka, ostrzeona dzwonkiem pocztowym, cofna si

w gb budy. proszc, bymy j zasonili. Zapytana o przy-

czyn, odpowiedziaa wymijajco, e przejecha kto ze zna-

jomyci. od którego nie chciaa by widzian. Dlaczego? —
nie chcielimy bada , tembardziej , e -dostrzeglimy zakopo-

tanie, którego ju si nie i)0zbya a do przyjazdu na nocleg

do ynnun.
Po wieczerzy, któr tym razem gospodyni zajazdu nam

zastawia, z jajecznicy i grzanego piwa ze mietan, udalimy

si na spoczynek , zajwszy dwie iz)y. Towarzyszka nasza zna-

laza miejsce w izbie obok gospodarstwa.

Gdy wic tak na wonnem sianku w najlepsze zasypiamy,

naraz budzi nas koatanie do drzwi, i wyraz: „atwary!" go-

no i rozkazujco powtarzany. Zl)udzeni ze snu . zorjentowa-

limy si wnet, pamitni wileskicli rewizji; i gdy wsuchawszy

si, zauwaylimy, e gromada ludzi, na \)6\ senna, snuje si

przed karczm, zabierajc si j otoczy, nie czekajc na to.

jnzez okno od ogrodu wyrzucilimy wszystkie pisma, jakie ze

sob mielimy, — i spokojni ju o siebie, otwieramy drzwi.

pytajc kto i czego od nas da. i mie l)U(lzi.
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— Jestem assesor, i w imi prawa ij,(lam wydania kobiet}^,

którsj; panowie uwozicie!

Nastpio wyjanienie, z którego okazao si, e towa-

rzyszka nasza bya zbieg poddank tego wanie pana, co

si z nami rozmin i e j poznawszy, zawezwa policj, aby

j^ uja.

al nam byo niebogi, która odszukana, zachodzia si

od paczu; ale zaradzi w tym fatalnym dla niej wypadku nie

moglimy na aden sposób; byy to bowiem jeszcze owe snm-

tne, haniebnej pamici czasy niewoli i niedoli ludu naszego.

Wobec jej krzywdy i naszej niemocy, wstyd pali nam lica

.

nam, którzy wanie szlimy w wiat z zadaniem wyzwolenia

ludu. Ijyo to zaprawd brutalne zdeptanie ideaów naszych

na pierwszym zaraz kroku!

Od Lidy i Nowogi'ódka rozpierzchlimy si w lóne strony.
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Rzut ona na spoeczno tej epoki. — Podró zimowa

na wita. — Pies Budrys i je^o zmylno. — W spo-

mnienie u Ostrej-bramy. — Ruina kaplicy w Korzyci.

—

Puszcze litewskie Konwaliszki i stary pleban ex-o-

nierz. — Zamie niena. — Niemen. — Nocleg w Zbój-

sku. — Stary Jakób. — witezianki. — Nowogródek. —
Wilia Nowego roku w Miratyczach. — wite. — Ksidz

Duski i jego mier. — Zaosie St)pukowskich. —
Wspomnienie o Józefie Hauke (Jenera Bosak).





wi si. wier si wieku miody.

nie 11.1 kwiiitach , nie mój /loty.

Ideale wiary, cnoty

I mioci — i swobody.

B. Zai.kski.

1 owie kto moe, e wobec ducha czasu, który si pary

l)C(lzi po drodze utylitaryzinu , sentymentalizmem trci to

rozpamitywanie, to spisywanie zapleniaych rzeczy, które

czas zoy ad acta, — e co mino, to istnie przestao,

to ju niepotrzebne, a wic i mówi o tern nie warto. Odpo-

wiem na to: prawda, e w odwiecznym porzdku natury, dzie

kady zaciera dnia lady; — lata na ruinach lat wznosz nowe

dziea i nowy materja ruinom gi-omadz, e ze mierci rodzi

si ycie, Ale wanie dlatego, e wszystko si zmienia —
jak si zmienia oblicze ukochanej istoty, do trumny zoonej,

czyli niesuszna niekiedy. — dopóki jeszcze tych miych nam
rysów. czas. a jeszcze l)ardziej za wola nie zmieni, uchwyci

je. odtworzy, i zanim si wieko grobowe nad niemi zamknie—
choby cie ich ku staej pamici . a nierzadko ku przestrodze

lub nauce zachowa.

Gdy wic nam dzi szczególniej, tak trudno walczy

z przemoc i losem — gdy ju niepodobna prawie, utrzyma

przy yciu, co na mier skazane, — nieche przynajmniej

wierna pami zostanie tego co byo. Cemy wszystko, co nam
dobrego obecno przynosi, ale nieodwracajmy si z pogard

od przeszoci — patrzmy na ni trzewo — bo za czy do-

bra — obecno jest jt^j dziccircioni. Do ninniv wronów, co
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t iitisz przeszo obizucajij- botem — do nas wic, jako

do jej dziatwy, naley i)aniita i speni i)rzyknzanie

:

„Szanuj ojca i matk — aby twoje ycie byo duoie

i szczliwe".

Po ferjach horyzont ycia akademickiego nieco si roz-

jani. Po wywiezieniu skazanych na Sybir i Kaukaz, chocia

nie ustaway aresztowania i komisja wci l)ya czynn , uwol-

niono niektórych, odwoano te i ks. Trubeckiego. Nadesza

zima, z ni skupienie ducha. Pan Tadeusz by w rkach wszy-

stkich. Po wieo widzianych i przel)ytych katuszach wizien-

nych, Trzecia cz „Dziadów", „Droga na Sybir", „Do matki

Polki", z rk do rk porywane byy, bo kady w nich odczu-

wa jk wasnego holu. w mistrzowski wypowiedziany sposób.

Poziom moralny i duchowy podniós si znacznie. Wprawdzie

nie znano wówczas tych piknych powieci, które wkrótce

spyn, miay jak z rogu obtitoci, z pod pióra takich pisarzy,

jak Kraszewski, Korzeniowski, Chodko, Rzewuski, — tych

obrazów kraju, jakie nam da nasz autor „Pieni o ziemi na-

szej", tych scen ludowych, tak nowych, tak prawdziwych i tak

rzewnych — jakiemi nas zachwyci wkrótce autor „Demboroga",

ale czu ju byo podniosy i powany nastrój ród spoeczno-

ci, — czu byo w je^() onie jakie drenie, co zapowiadao

przyjcie na wiat dziecicia, co miao by jego chlub i roz-

kosz: pojawienie si „literatury powieciowej rodzimej". Jej

to danem byo usun na bok miecia zagraniczne, poda
zdrowy i posilny pokarm, odwiey organizm, rozszerzy

i podnie horyzont widzenia, i rozpowszechni idee postpu

ród najszerszych warstw spoecznoci. Ksigarnie wileskie

znalazy si przepenione wydawnictwami polskich autorów,

których dziea byy odtd jakby drogoskazami dla pragnie

i celów... a wypowiedziane tam myli midzy wierszami, daleko
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wiksze, trzeba przyzna, robiy wraenie, ni szablonowym

stylem deklamowane dzisiaj frazesy.

W towarzystwach wileskich, przez lat kilka ost<atnich

wród ledztw i znca politycznych do dna serc przeoranych

bólem, rozpocz sig zwrot do gbokich uczu religijnych.

Góroway w nich dwa ogniska. Jedno w ciszy klasztornej za-

konu Wizytek (obecnie cerkiew i monastyr prawosawny), gdzie

Marja Czapska pocigaa ku sobie urokiem sowa i chrzecija-

skiego udoskonalenia serca niewiecie, jakby powoana do roz-

budzenia ycia wewntrznego w wyszych sferach towarzy-

stwa; — dmgiem by. jak to pierwej wspomnielimy, dom . p.

Antoniny z Sulistrowskicli niadeckiej. „Któ jej nie zna, —
mówi Bronisaw Zaleski (z ycia Litwinki). Ubóstwo znao jej

hojno i miosierdzie; kocioy, gorc pobono; — patijoci,

najgbsze narodowe uczucia. Sama jej posta zawsze kirem

okryta i jakby do ziemi ju nienaleca, w chwilach zwaszcza,

gdy j myl lub ywsze uczucie patrjotyczne przejo, zdawaa

si nalee do tych nadpowietrznych chórów, jakie poeta w wi-

dzeniach Przedwitu po niebie swem przeprowadza. Potrzebom

cieii)icych w najdelikatniejszy sposób zaradzi, kad bole
sercem podzieli, upadajcym mztwa doda, chwiejcych si

podtrzyma, wszelkiej odwadze przyklasn i ducia powice
podnie; — wobec nieprzyjaciela najwysz godno zachowa,

i adnych, jak mówi poeta, z obud nie mie sojuszów, umiaa

cigle, wszdzie i zawsze wród prób najciszych ta wyj-

tkowa niewiasta, — sama do najwyszego heroizmu zdolna,

a w kornej modlitwie nieustajca".

Uwiziona zaraz po krwawem rozwizaniu sprawy Ko-

narskiego, jako jedna z osób najwybitniejszych i ton spoe-

cznoci polskiej nadajcych, uwiziona na podstawie ukartowa-

nego faszu, w którym obrczk na pamitk Konarskiego,

chciano przedstawi jako godo nowego spisku. — przebywszy

za krat wizienn dugie miesice indagacji, uwolniona na-

reszcie i wrócona spoecznoci, mieszkaa w miecie, otoczona

powaaniem ogólnem. Wi>lyw zatem tych dwóch istnie polskich

niewiast, na ogólny nastrój towarzystwa, by stanowczy i po-

Wspomnienia z nad Wilii i Niemna. 8
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iiiylny. Kapitua wileska i sfery naukowe posiaday te je-

szcze mów, co powagij, charakteru, nauki i zasugi, nadawali

kierunek opinii publicznej , — strzegc karnoci we wszystkich

sferach i poszanowania domowego Znicza.

I ycie te modziey wileskiej
, i)0 wieych wraeniach

widocznie spowaniao. Mgliste marzycielstwo ustpio miejsca

pracy o bardziej zdeterminowanym i wytknitym celu. Kady
czu, e ubytek tylu dzielnych ludzi, wkada obowizek na

pozostaych, zapenienia tej próni, — wic z podwójn energi

zabrano si do pracy. elazna do cara Mikoaja, gniotc

wszystko co wyroso po nad poziom zwyky, spowodowaa to.

co zwykle z przeladowania dobrej sprawy wynika: spotgo-

wanie wiary w jej wito, i tryumf oraz hart charakteru, —
a zarazem, zdwojon baczno i ogldno, niezbdne dla jej

powodzenia.

Prace wic szy po dawnemu, tylko ich cel by jeszcze

bardziej podniosy. Prelekcye zajmoway nam dnie, czytanie

i odpisywanie zabronionych pism , — ranki i wieczory. Nieza-

niedbywaem te i malarstwa; owszem, oba z Buhakiem od-

dawalimy si w tym czasie pilnie akwareli, — a ja który

miaem atwo robienia podobnycli wizerunków, robiem ich

mnóstwo dla kolegów -przyjació. W tym te to czasie udao
mi si zrobi portret Szymona Konarskiego, z pamici. To

te gdy nastay dnie krótsze i chmurne w pónej jesieni,

rozbolay mi si oczy. Zapalenie byo tak niebezpieczne — e
dla kuracyi i niezbdnej w tym razie czujnoci , zmuszony by-

em uda si do kliniki akademickiej.

O jake mi pamitnym pozosta mój tam pobyt! Kilka

tygodni przebyem w ciemnym pokoju. Profesorowie: Por-

cyanko, Korzeniowski, Józef Mianowski i Suchecki mieli mi
w opiece. Byo to jakie zapalenie niezwykle uparte (ophtal-

mia erisipelacea) dzi pamitani ten napis nad mojem ó-
kiem. — Jakkolwiek zawdziczam nie mao kolegom, co mi
nieodstpowali, rozrywajc rozmow lub lektur — osonici

parawanem — nie mog nie wspomnie z najwiksz wdzi-

cznoci i uwielbieniem o zacnych siostrach miosierdzia,
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któiycli opiece oddani hyli chorzy tej kliniki. — Niezapomn
tej ich anielskiej sodyczy, z jak wypeniay cikie nieraz

obowizki — w posujiach przy ou chorych. Tam to pozna-

em . czem jest opieka kobiety oddanej Bogu i hidzkofci. Jake
to one umiay serdeczn pociech, perswazy, a nieraz

agodnem upomieniem — nareszcie modlitw wnie spokój,

i rezygnacj w rozdranione, zrospaczone serca. — O, nie-

zawodnie, ich sowa mioci tchnce — byy balsamem nie

dla jednej duszy chorej. — To te dzi po wielu latach —
gdy ju prawdopodobnie adnej z nich nie ma na wiecie —
gdy Bóg im ciche icli zasugi policzy, — powiedzie musz,
e wyszedem z kliniki wileskiej , dziki im , uzdrowiony nie

tylko na ciele. Wzrok mojego ducha niemniej jak i ciaa

umocni si tam i przejrza dalej i gbiej.

Zim, przed witami Boego Narodzenia, przychodziy

konie z domu. Stary Stefan , niegdy uan korpusu litewskiego

,

a ol)ecnie furman zasuony, przyjeda zwykle po mnie. Lu-

bi mi za moj pasj do koni, które w czasie mej bytnoci

podwójn racj owsa otrzymyway, a bardziej jeszcze moe
dlatego . e mi konnej jazdy uczy podug metody wojskowej.

Po koniach, które pieci, i po mnie. trzecim przedmiotem

jego afektu w pies
,
przezemnie nazwany Budrysem. Poczciwe

to zwierz, w rodzaju wyów kurlandzkicli . pacio mu te
wzajemnoci, nieodstpujc go, z wyjtkiem czasu moich

fei'}j , w których towarzyszy mi na polowaniu i w moich kon-

nych wycieczkach. Byo to wszake tylko rodzajem bardziej

jego uprzejmoci, kui-toazji. ni przywizcinia do mnie, o czem

miaem si wkrótce przekona.

Polubiwszy go bowiem za jego zmylno, i przywykszy

mie go przy sobie, w ciijgu kilku tygodni zaproponowaem

Stefanowi, czyby mi go nie da do Wilna, przynajmniej do

zimy. Nie l)ez alu zapewne zgodzi si na to stary wiarus.

3*
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Gdy wic po wakacjach wyjedaem, zabraem Budrysa. Po

dwóch dniach drogi i dwóch noclegach , na których nie opusz-

cza wozu , o par mil przed Wilnem w sadzilimy go w worku

do bryczki. Przybywszy do miasta, przejechalimy ca jego

dugo od rogatki Ostrobramskiej a na Zarzecz, gdzie mie-

szkaem. Ca t drog pies najspokojniej lea pod fartuchem.

Gdymy przybyli na kwater i wypucili go, nie posiada si
z radoci, i zdawao si, e si cieszy z nowego pomieszka-

nia. Nazajutrz wszake, gdy Stefan odjecha, posmutnia, ale

mi nie odstpowa. Dla zjednania go sobie wyszedem z nim

za miasto ze strzelb. Pies po swojemu stawa do przepiórek

,

i zdawa si by w swoim ywiole. Wróciwszy wszake, nie-

dowierzajc mu, jakkolwiek dosta na wieczerz tradycyjn

myliwsk zacht : jajecznic z patelni, zamknem go na

noc w pokoju. Trwao to tak do trzech dni, po których zda-

wao mi si , e mój Budrys na dobre przyzwyczai si do no-

wego bytu, i e ju mog by o niego spokojnym. Omyliem
si jednak, bo czwartego dnia znikn. Szuka, woa, byo
daremnie; przepad. No, myl sobie, szkoda psa, zabka
si gdzie w miecie — i zgin; ale te al mi i Stefana;

ciko si zasmuci stary, gdy si dowie, e nie ma ju jego

faworyta. Pisz wic do domu o mojej stracie; i któby si
tego spodziewa, odbieram odpowied, e Budrys w domu.

Ubieg 24 mil we dwa dni niespena
,
przebywszy ca dugo

miasta , którego nie zna — i przepynwszy Niemen . którego nie

widzia. Odtd wic po tak wietnie zoonym egzaminie zmyl-

noci i przywizania do Stefana , nie odstpowa go ju nigdy.

W takiem to towarzystwie jedziem najczciej do

domu; — a doda musz, e w zaprzgu by ko, mój fa-

woryt, stepowie -sokó, kupiony rebiciem od huzarów z kla-

cz, której ujedzi nie mogli — wyhodowany i wytresowany

dla mnie przez Stefana. By to ko dziwnych zalet — istne

dzieci stepu — rczy, wytrway i zmylny.

Nie ma jak sanna na Litwie — szczególniej gdy konie

dzielne, droga dobra i ciepa szuba. I susznie powiedzia

poeta:



— 37 —

Kiedy jedzi — to ju sann

Kiedy szale — to za pann...

W}je(lalimy zwykle do duia, tak, aby nazajutrz wie-

czorein stan w domu , ubiegszy 24 mil. — O pitej wic
rano. konie gotowe, zaprzone szydem, t. j. jeden w lioo-

Itlach. drugi w lejc. — Budrys uwija si niecierpliwie przed

sankami, Stefan pali z bata, nawoujc do wsiadania; —
a wic wsiadamy; — jkn dzwonek — i w imi Boe pu-

szczamy si w drog.

Towarzyszy mi czsto o mil (i, do Wielkich Solecznik,

szkolny mój kolega P.. zkd mia par wiorst do domu. Otu-

leni ciep wilczur, przelatujemy ciemne i puste jeszcze

ulice; zwalniamy tylko biegu u Ostrej bramy, zkd ponca
lampka, jakby gwiazdka u góry, egna nas na drog. Ta

lampka i ten nuok zalegajcy ulic — jake nam bolesne bu-

dz wsi)omnienia ! — Tu, przed rokiem, na mrozie i niegu,

tum ludu zalega ulic, po caych nocach, ród paczu i mo-

dów, bo tdy wywoono w kibitkach na Sybir, najlepszych

synów Litwy! — Tu po raz ostatni syszao Wilno ukocha-

nego kaznodziej swego, Tiyukowskiego, któiy ród krzyku

andarmów, w pdzie jazdy szalonej , egna modzie litewsk

sowami: wytnvaoci! wytrwaoci! wytnvaoci ! . . . O, kto to

raz widzia i sysza, ten Wilnu mio i wiai" nazawsze

dochowa

!

Nakoniec, mijamy przedmiecie, rogatki, — i ju je-

stemy za miastem. Mróz nie wielki, droga doskonaa, bo

sanna od niedawna stana, wic niegi nie gbokie i wybo-

jów nie ma. Minwszy o 10 wiorst „Tatark", zatrzymujemy

si w „Korzyci" o mil dwie od Wilna, aby da wytchn
koniom, a tymczasem ju si rozwidnia zaczyna i wschód si

zarumienia. Usposobienie wyborne, lekko i dogo pier oddycha

wie atmosfer lenej aury, — bo tu ju na dobre zaczy-

naj si bory rozlegej puszczy. — Jeszcze tu podziwiano pod-

ówczas wyniose sosny, gadkie jak maszty, i tylko u góry za-

koczone zielon koron. Prababki puszcz litewskich. st<ay
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one jeszcze duumie, w por(kl lenej rzeszy, zanim pady pod

kupieck siekier.

liczny tu zawsze obserwuj krajobraz. Gociniec po-

cztowy, minwszy na górze ober murowan, spuszcza si

w dolin, któr przerzyna w fantastycznych zarysach rzeka;

na niej most, nad mostem na wzgórzu dbrowa, a na jej

brzegu przysonita gami brzóz, dbów i jarzbiny, niina

kapliczki, z pochylonym na dachu krzyem. Gdymy si spu-

szczali z góry, soce weszo i tysicem brylantowych iskier

obsypao drzewa pokryte szronem. Pochylone brzozy, jakby

paczki na tem pustkowiu, w swych biaych osonach, zdaway

si otula splotami swych warkoczy pozostae resztki wityni

paskiej. — Okna opuszczonego od ludzi wntrza, odbijajc

soca promienie, wiec blaskiem tak dziwnym, tak uroczym,

e mijajc nasuchuje si mimowoli. azali si nie ozwie chór

duchów . .

.

— A to dzi jasno w tej kaplicy, jakby na roratach —
zauway Stefan, uchylajc czapki i egnajc si.

Minlimy Jedlin ród boru, pierwsz stacj pocztow

od Wilna; — dalej, mijamy Jaszuny, z mogi Jana niade-

ckiego na górze, ponad ródem krynicy; — pamitne odwie-

dzinami Juliusza Sowackiego, serdecznym jego stosunkiem

i rezydencj Baliskich. Dalej mijamy Mae Soleczniki, z ko-

ciókiem drewnianym i ogromn austerj w lesie. Nareszcie

przyjedamy do Wielkich Solecznik. Tu zwykle, jako o sze
mil od Wilna, bywa popas. Tu si rozstaj z moim towarzy-

szem i ztd, rzuciwszy trakt pocztowy, skrcani na lewo i mimo

cmentarza i grobowca Wagnerównej, zmarej w kwiecie wieku,

zapuszczam si znowu w las, w kierunku Kouwaliszek.

Kto nie przebywa lasów naszych — lub stepów w po-

rze zimowej, nie ma wyobraenia o majestacie i uroku i)óno-

cnej zimy. Bo i jaki pdzel lub sowo, odda zdoa t cisz

gbi lasów — te drzewa obwieszone festonami niegu lub

szronu, co jak biae widma w cieniach nocy, zdaj si ucieka

w gb lasu — te brzozy tak malowniczo pochylone pod ci-

arem swych srebrzystych oson! — Lub jaki obraz przed-
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stawi moe ten ogrom bez koca biaej pizestizeiii stepu,

którego oko granic nie widzi, a ród której sanie zdaj si

by odzi;}, co pynie ród odmtów jakiego tajemniczego

przestworza... Myl zbudzona i wyobrania rozwija tu szerokie

skrzyda — i nie zna granic. — Tu trzeba by poet!

W Konwaliszkadi y jeszcze do niedawna pleban stary,

onierz niegdy Napoleoski. Lubi modzie, polowanie, ko-

nie. — To te jadc mimo. czuem si w obowizku zabied

niekiedy do niego na chwil , aby odwiedzi staruszka. — Rad

by opowiada przy herbacie z kocioka (bo samowaru, jako

produktu moskiewskiego nie lubi), o przejciu Berezyny.

Drog t obieraem dlatego, e o par mil blisz bya ni

pocztowa, przedewszystkiem za latem bya wicej zajmujc
dla miejscowoci, jakie przebiegaa.

A wic w Konwaliszkadi zatrzynuijemy si przed ple-

bani. Trafiem na herbat; wic powitanie, wic rozpytywa-

nia o nowiny ze stolicy, i)olityka i t. p. Stefan tymczasem

WTciera konie, nakrywa derami i gawdzi z organist; a Bu-

drys wycignity na saniach uywa wczasu wygodnie. Gdymy
si ju do nagadali — rzecze mi , ciszej nieco

:

— No i có wy tam modzi zamylacie teraz — po tej

cikiej katastrofie — w której tylu zgino? — zagadn mnie

staruszek, ze snmtkiem i)otrzsajc gow. Tylu zgino! i to

jeszcze takich...

— O, nie mówcie ojcze, e zginli — nie gin przecie

ci, co id na ofiar wielkiej myli; jak nie ginie przecie a-
dna wita i czysta ofiara. Oni padli, ale padli jak ziarno

na gleb, które stokrotny plon kiedy wyda.

— Dugo na to czeka , moje dzieci , a czy wy macie

o czem czeka? to pytanie, — doda smutnie. A zreszt, na

czem oprze nadzieje? Gdzie sia. gdzie wojsko? Czy znowu

mamy wyglda obcej pomocy — i za krew nasz czyjej tam

wdzicznoci... Widzielimy przecie najwikszego wodza, naj-

potniejszego mocarza . jak si nam odpaci , i jak pad

,

w tych przekltych niegach Moskwy!... I któ si na ni
dzi porwie!
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— Ale ojcze! my te ju na nikogo nie liczymy. My li-

czymy na siebie tylko.

— Jakto, na siebie? wi^c znowu powstanie? Gdzie ar-

mia!... gdzie?...

— Armi bdzie cay naród. Gdy kilkunastomilionowa lu-

dno otrzyma nalene jej prawa; gdy dzisiejszy chop -nie-

wolnik, uczuje si by synem swej ojczyzny i bratem tego,

co nm dotd by panem, gdy wiato otworzy nm oczy, gdy

pozna kto jego wróg; jaka sia moe si zmierzy z tak
si, mój ojcze! Szlachta, duchowiestwo i lud, gdy podadz
sobie rce , w imi prawdy, w imi mioci wspólnej matki —
jakie przymierze moe dotrzyma takiemu przymierzu!,,.

Zreszt, oie o powstanie teraz idzie, ale o przygotowanie gruntu,

aby kiedy — gdy pora bdzie po temu — powstanie to

byo skuteczne, I tu przed nim rozwinem cay program

naszej dziaalnoci. Sucha staruszek z uwag, a gdym sko-

czy, po licu jego staroci i trudem zoranem, stoczya si

za. Uczuem j, gdy mi ucisn — i gdy mi egna so-

wami: „Daj Boe, bycie to ujrzeli, czego ja ju nie zobacz.

Duga to droga mój synu.

— Tak, duga, to prawda, ale zato pewna, odrzekem.

Cho nie ujrzym drzew tych kwiatu,

Szczliwszemu sadmy latu...

Na tych sowach rozstalimy si — i juemy si wi-
cej w tem yciu nie spotkali... Wsiadajc do sanek, pytam:

A có Stefanie, czycie si ogrzali?

— O i jak jeszcze, z dobr min odpowiada mi, krcc
wsa. Poczciwe panisko, ten stary ksidz, ju to zaraz w nim

wida dawnego onierza. To to on sam mi wyniós szklank

herbaty, a jeszczo mi i araku kropl dola.

— Wypijcie to, powiada, bo na mróz si zabiera ; dawnemu

onierzowi to bdzie na zdrowie.

— A oto i ki'omka chleba, dla waszego przyjaciela. roczci\\T

ksiyna, niech nui Pan Bóg to zapaci, e po ludzku z ludmi
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yje. To go te i lublij w miasteczku i na parafii. Bo on nie-

tylko chrzci i grzebie, ale jak rai to opowiada organista,

leczy, pomaga we wszystkiem biednym ludziskom i wspiera

wszystkich, cho sam ubogi. O, bodaj to wicej nam takich!

Tak sobie gawdzc o tem i owem. minlimy Lipniszki

i nareszcie, po dwóch ztamtd milach drogi, stanlimy na

nocleg w Gieranonach. Miasteczko to sawne dzi tylko re-

sztkami ruin zamku, niegdy byo siedzib Gasztoda, ma
l)arbary Radziwiówny. Tarnin i jaowcem porose way zam-

kowe, daj widok rozlegy na okolic. Wraz za waami ko-

ció, przy nim kilka odwiecznych lip i cichych giusz, dawnego

zamkowego ogrodu, co jakby starce na cmentarzu, szmerem

na wpó ju zeschych konarów, o dawnej szepc przeszoci.

Opodal dwór Umiastowskich.

Nad ranem, zmienia si atmosfera; zapowiadao to ju
nam w nocy stukanie okienic i wist wiatru po za wgami.
— Wstawajcie paniczu, woa Stefan; trzeba jecha, bo co

na dworze zaczyna by nieadnie. Konie ju gotowe, i piwo

gizane na stole!

A wic wawo na nogi, i za chwil, posiliwszy si oba

gorcym napojem, ruszamy. Budrys jak zawsze, na przodzie.

Na polu, zadymka. No. myl sobie, do Iwja niedaleko, bo

tylko mil par, w dzie nie zbdzimy. Idzie tylko o to, aby

za dnia Niemen przeby; a tam ju do Nowogródka lasy. Je-

dziemy ranie, chocia sanie nie biegn ju tak lekko jak

wczora. nieg nawiany i)rzez noc, jakby falami pokarbowa

drog. Wiatr mrony dmie i niesie kby niegu w oczy. Po

godzinie jazdy, gdy droga idca przez pola, zaczyna by kopka

i cika, zwalniamy biegu.—
* „Szkoda koni, na taki czas, powiada Stefan. Jak wjedziem

w las, za Nienmem, to sobie nagi'odzimy". Dojedamy na-

reszcie do Iwja.

Miasteczko to, niegdy zamone, miao dwa kocioy, pa-

rafialny drewniany, i nmrowany wspaniay 00. Bernardynów;

miao aptek i lekarza. By nim i)odówczas Biernacki. Tu wic
l)Opas. i ztd ju tylko milo <lo Zbójska i Niemna. Wjedamy
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do karczmy, a tyuiczaseui 141 dworze zamie na dobre hula
zaczyna. Dym z kominów spada na dó, cielc si po ziemi,

kawki i wrony, unoszc si ponad dachami, gwarnem kraka-

niem napeniaj powietrze. Za to wróba, myl sobie. Go-

spodarz karczmy ostrzega, e brzegi Niemna niebezpieczne,

dla oparzelisk, e zbdzi atwo, i e naleaoby przeczeka
,

a si uspokoi. — Syszc to, mówi:
— A czyby nie wzi nam konnego przewodnika Stefanie V

co mylisz? bo jako mi si niebardzo zdaje, e my w taki

czas, trafimy sami do Zbójska.

-— Da naco*) nam przewodnik, odpowie ten. czy my to

swego nie mamy, czy co. To przecie nasz stepowie na przo-

dzie, on nie zejdzie nigdy z drogi, to ko panoczku, któremu

ceny nie ma, a przytem droga krzakami idzie. A Budrys nasz

od czego V mówi, umiechajc si i gadzc psa, który syszc,

e o nim mowa, daje zna ogonem, e wie o tem. To to on

niegdy bieg tdy bez przewodnika.

— Tak to prawda, ale to byo latem.

— A nu tak potrwa dni par, robi uwag Stefan, a tu

jutro wilia! Nie bójcie si paniczu zajedziem.

— A no, niech i tak bdzie, odrzekem.

Po popasie tedy, wyjedamy. Na wstpie u wrót zaja-

zdu, góra niegu przed nami; ale e nieg lekki i suchy (pu-

szysty), wic sanki ranie go przelatuj — i oto, jestemy

na polu. Zamie jak okiem rzuci.

— A nu sokoy moje, pokacie co umiecie! ozwa si Ste-

fan — przeegna — i paln z bata. Jedziemy. Wiatr ze

niegiem bije w oczy. Wyjechawszy z opotków, które nieg

do wysokoci ogrodzenia zasypa - droga si nieco popra-

wia — a przynajmniej kiedy niekiedy czu j pod pozami

;

widnokrg cay jednak oowiana pokrywa barwa. — Ponad

lasami tylko, w chwilach, gdy wiatr opada, widzimy przed

sob ciemno-sine smugi , rosnce widocznie w miar zblienia

,

sn w wyszych sferach gnane wiatrem. To chmury id na

') Sposób mówienia pospólstwa na Litwie.
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nasze spotkanie! pomylaem. — Nie dii^o te na nie byo
czeka. I'oprzedzi je wiclier. podnoszc kby niegu , mio-

tajc nim w oczy. i jrzecigym wyciem intonujc burz. —
To te za cliwil znikn z przed oczu cay wiat Boy a na-

tomiast obraz diaosu w caej grozie stan przed nami.

— A to sdny dzie! - mruczy Stefan, bijc dla rozgrza-

nia si, rkami po swych bokach. Ale ju nam niedaleko do

Zbójska — bo ot i wylewy Niemnowe — i zatoki, het na

lewo, gdzie tu by musz.
Konie tymczasem id stpo, bo miejscami nieg wyej

brzucha gboki. Naraz zatrzymuje si lejcowy — i zwraca

si bem do sanek.

— A to coV — woam — co tam jestV — a tu nic a nic

nie wida, — bo w tej chwili straszliwy huragan zmiesza

nieg i chnmry — które a ku zieui si zniyy. — Jki,

wist , wycie rozhukanych ywioów, — zlay si w jeden huk

straszliwy i literalnie niebo i ziemia zwary si z sob. —
Budrys cay zanieony, cofn si ze swej szpicy, któr dotd
utrzymywa. Zawoaem go do sanek, a sam wysiadam i pa-

trz; — a tu przed nami góra niegu — przez ca szero-

ko drogi.

— To pewno ju jestemy tam . gdzie droga zblia si do

Nienma i wchodzi midzy krzaki — zauway Stefan — to ju
i niedaleko bdzie koniec tej biedy.

Rzeczywicie tak byo; tylko nie by to koniec na-

szej biedy.

— A no . nie ma rady, trzeba to objecha . powiadam

wsiadajc.

Zjedamy wic z drogi. Dzwonek z pod duby, zalepiony

niegien, kiedy niekiedy gucho si odezwie — jakby kona-

jcy aonie jknie, a dokoa huk, wist i szalone wycia,

jak)y z caego pieka! — Co tu pocz? — Zatrzymujemy si,

aby nie zbdzi. Czekamy. - Konie smagane niegiem i wi-

chrem, rw si niecierpliwie; lejcowy uparcie skrca napo-

wrót. Stoimy jednak. Tu mi dopiero pizedstawi si w pamici

obraz strasznej zawiei w zapusty minionego roku. w której
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zgino tylu ludzi na Litwie. Cae partje wocian , wracaj-

cych z paszczyzny, znaleziono nazajutrz zmarze. — Pewne
maestwo, w powrocie z ssiedniej aabawy, tu o par staj

od donui , znaleziono bez ycia przed wrotami wasnej siedziby.

Ocalao tylko dzieci, otulone odzie ojca i matki. Straszny

to by ten dzie w. Uasa! Myl wic o tem i polecam si

Bogu; a Stefan klnie i egna si na przemiany.

Czasem zdaje' si nam, e widzimy opodal ciiignce sze-

regi furmanek — wstpuje w nas otucha i radonie wzrok

w t stron wytamy. Ale nie, to fale niegu pdzone wia-

trem po przed krzaki — sprawiaj takie zudzenie. A tymcza-

sem noc zapada. Wtem Budrys warkn, nastawi uszy —
i zwraca si ku drodze, któr rzucilimy. Patrzymy i my
w t stron , i widzimy jak z gbi kurzawy niegu i zawiei

,

wysuwa si ciemny pijnkt. Có znowu — czy nie wilcyV tego

by tylko brakjo, myl. Wpatrujemy si oba niespokojnie, —
i — o radoci, spostrzegamy posta ludzk.

— Pachwalony Jezus Chrystus!

— Na wieki wieków — odpowiadamy — i oto za chwil

widzimy przed sob star kobiet, okryt ratuchem, i bia
od niegu jak widmo.

— A ty ad kul — pytamy.

— Ja tutejsza panoczku za Zhojska, idu z Iwja da domu^).

— A wiedajesz darohu!

— Da jak nie wieda; — ja ot niedaloko tut ywu za

Niomnem.
— No to siadaj , my ciebie podwiezieni do donui.

Wsiada do sanek kobiecina, widocznie uradowana pro-

pozycj. Widz jednak, e Stefan z tego nierad. patrzy na

ni z ukosa i egna si.

— Jake tut wyjecha adsitd na darohu? — pytamy.

— Da ot zwiernicie u prawo — a tam zaraz wyjedziem.

Zwi'ócilimy jak mówia i dalej szuka drogi. Jedziemy

i jedziemy po krzakach , wertepach , a drogi jak nie ma tak

*) Mowa biaoruska.
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nie ma, A Nieiiicii tu , i strarli eby nie trafi na oi)aize-

liska — i nie pój pod lód; — bo ju noc prawie i drogi

ani ladu.

— Hdzie twaja darnha? — pytamy baby, po godzinie tego

wasania si po zaspach i moczarach; — ale ta poczuwszy

ciepo wilczury — spi sobie w najlepsze. Zbudzi j Stefan,

ale có? rozespana kobieta, i jak si pokazao, napia, ani

wiedzie chce co do niej mówi. Czasem tylko jakby przez

sen majaczc , ozwie si :

— Ho, ho, Niomen szyrohi, Niomen htubohil ostronie!

panoczku.

A tu noc, zawierucha — koni prawie nie wida.

— Panie , mówi Stefan , to moe jaka czarownica ; na o-
pacie by jej a nie w sankach z nami jecha. Rzumy j
do licha!

No, myl sobie, dobrze tak mówi temu, kto w czaro-

wnice wierzy. Ale co tu pocz'? — Wiesz co, mówi mu —
jtuszczaj lejce wolno , moe nas konie wyprowadz. A w tej

rliwili i Budrys jakby dla ulenia im ciaru wyskakuje z sa-

nek i naprzód ! — Targny i skrciy konie na bok — i wraz

za tem poczulimy wiatr z innej strony; — pyniemy jak ód
bez steru i wiosa; i có — oto niespena w przecigu kwa-

dransa — zadudnia pod kopytami lód przy spuszczeniu si

na Niemen ! — polecilimy si Bogu
,
patrzym przed siebie

,

a oto na drugim brzegu zabyso wiateko z okien karczmy.

— Chwaa Bogu !
— zawoalimy razem — i pdem prze-

mknlimy po lodzie. Przebylimy Niemen! Wjedamy do

obery, konie zhasane, wic ani myle o dalszej podróy.

Zatem, nocleg w Zbójsku. Pogaskaem mojego Sokoa, co nas

szczliwie wyprowadzi; wycign ku mnie szyj, jakby czu,

e mu si to naley. Budrys te wspi mi si na piersi, do-

magajc si karesów za sub; a oto i stary Jakób, gospodarz

wita nas z zapalon latark.

— A to to. panoczku, zdarzya si wam gorzka dola!

No, chwaa liogu, ecie ju pod dachem. Prosz do izby, —
tam jak raz dla was, w piecu si pali. — A ty co tu robisz
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Marto , i zkjul si tu wzia babo r — pyta kol)ieciiiy, ktui a

wyspana i wygrzana pod wilczur naleycie, wydobywa si
ze sanek.

— To my j tu wam na gociniec przywieli — odpowia-

dam , miejc si.

— Ej , mamy j tu co dnia
,

panoczku. No , ale prosz

do izby.

Wchodz, i jaki miy widok mam przed sob — oto

naraz oblaa mi jasno pomienia palcych si suchych kód
sosnowych w ogronniym piecu; mie i oywcze ciepo napenia

izb, przed piecem czeladka domowa zajta robot, gwarnie?

wesoo, ujrzawszy mi wchodzcego wita, odpowiadajc na

zwyke staropolskie moje pozdrowienie, l^ojmie zapewne kady,

jak miym by mi widok tego obrazu po przebytych dziejach

kilku strasznych godzin.

A wic, zaraz ochoczo zakrztaa si gospodyni, by

obmyli wieczerz i nocleg wygodny. Chopcy rzucili si na-

stawia samowar; niebawem te nadszed i Stefan, postawi-

wszy konie.

— Gdzie nasza czarownica? — pytam go, miejc si.

— Posza do swojej budy, — bodajby my jej w oczy nigdy

nie widzieli — odpowiada, zdejnmjc guni przemok od

niegu. I tu si zaczo opowiadanie naszej odyssei, zako-

czone opowieci o podobnym wypadku, co nm si zdarzy

nad Dnieprem
,
gdzie za spraw podobnej czarownicy bez maa

z koniem nie zgin.

A tymczasem na dworze szaleje burza, skrzypi wrze-

cidze, koacz okienice, dym z pomieniem od czasu do

czasu buchnie z pieca na izb, i jak to mówi: „djabli si

eni" ; ale w izbie jasno , wesoo i ciepo , bo usiadszy przy

nas, podsyca ognisko sam stary Jakób. On to kiedy byl tym

przewodnikiem, co szczliwie przeprowadzi w bród przez

Niemen korpus Dembiskiego, czem go uratowa przed i)0-

goni moskiewsk w 1831 roku. Odtd wic jest ulubieem

wszystkich, co znaj te dzieje. Czuje to stary, to te rad

przy zdarzeniu wspomina te czasy.
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Gdy wiijc l;;k siodzc ])rzy ojiiiiu . jiwaizyniy wesoo,

i gdy ju samowar kipi zaczyna, ozwaiy si gosy z podwó-

rza, i koatanie we wrota. A no, to jeszcze kto umkn
szczliwie, myl; a tymczasem diopaki rzucili si z izby

otwiera bram.
— To jacy pastwo z caym dworem, zauway Jakób. bo

na przodzie buda, a za ni jeszcze drugie sanie, i przewo-

dnik konny. No, dzieci, do roboty a wawo! To rzekszy za-

pali latank, i i)0szed na spotkanie.

Rzeczywicie, przjjechay jakie panie, szumnie i dwor-

nie. Wprowadzono je do jedynej stancji gocinnej
,

przezna-

czonej uprzednio dla nniie, gdzie ju i w piecu si palio

i sty przygotowany by do herbaty i wieczerzy. Wic sysz
radosne woania , miechy kilku modych gosów. Pokazao si

,

e to byy panienki
,
jadce z wileskiej i)ensji z ciotk , na

wita do domu. Mona sobie wyobrazi krztanin, zamt,

woania suby, pa i cay rozgardjasz ludzi i koni
,

jaki

wki-ótce napeni ca ober. Wypadek zrzdzi, e to byy
Nowogiodzianki ; a cho z innej okolicy, ni ta w której za-

mieszkiwaem, znajome mi jednak zdaleka. Syszc wic wo-

ania o samowar, i odpowied Jakóbowej, e zaczeka musz,
a ja wypij moj herbat, odstpuj im pierwszestwa. Par-

lamentacja koczy si tem, co byo do przewidzenia, e za-

proszono mi na herbat. A wic po chwili, ogarnwszy si

nieco , zaanonsowany jak naley, wchodz . przedstawiam si

,

wymieniaj si wzajemne podzikowania , wród zwykych form

gi-zecznoci ; trzy panienki, istne trzy gi*acje przyjmuj mi
z cioci na czele , ceremonialnym dygiem ; i oto

,
jak zwykle

w takim razie bywa w powieciach i rzeczywistoci — roz-

pina si to, na której czas i okolicznoci — miay kreli

jedne i te same, cho zawsze wiee dzieje ludzkiego serca.

Przy herbacie, jako z pensjonarkami, rozmowa toczy si

o Wilnie, o kocioach, profesorach, o przechadzkach, okoli-

cach i t. p., o czytanych po za lekcjami ksikach, o muzyce

i t. p. Znalaz si i tomik poezji POhdana. wic i lektura,

w której ju ja wystpuj jako lektor. Czytajc „Rusaki" nie
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mog nie rzuci okiem ua moje panienki, zasuchane i lo-

zmarzone, i nie pomyle wymawiajc sowa:

Jakie oczy, jakie lice!

Czyste, czyste czarownice,

e czy nie o nich to wanie mówi poeta, i nie poczu —
jak pod wpywem magnetycznego spojrzenia, obraz pieka

przed godzin widziany, ustpuje miejsca niebiosom!.*.

I tak nam min ów wieczór, miy i pamitny, po owej

strasznej i pamitnej burzy. Nieprzeczuwalimy, e bya ona

zapowiedzi daleko sroszej , co nam kiedy — w duszach

zawrze miaa ! a która mi dla jednej z nich , na krótko pi^od

jej mierci, natchna wiersz, co tak si koczy:

Posanko niebios, promiemi jasnemi,

Byszczca gwiazdko, naszego ez wiata,

Kobieto -aniele — cze tobie, na ziemi

!

A w niebie, z ez twoich w które tak bogata,

Z któremi tu tak biedna — Pan Bóg domi swemi

Mczeski, niemiertelny, wieniec dla ci splata.

Gdymy si egnali na „dobranoc", ju bylimy sobie

dobrze znajomi, i jeeli nie usta, to nasze oczy powiedziay

sobie „do widzenia!"

Za pó godziny wszystko ju w obery spao; sycha
tylko byo kiedy niekiedy ze stodoy parskanie koni przy o-
bach, a w izbie wielkiej, gdzie mi na awie pociel z siana

przygotowano, od czasu do czasu przeryway cisz pryskajce

iskry dopalajcej si gowni ; które jak marzenia modej gowy,

to bysy to gasy, w poród ciemnej nocy.

Nazajutrz ustaa zamie i nim si zbudzi}^ ssiadki

moje, wsiadaem ju do sanek i prawdopodobnie dzwonek mój

zadzwoni im na pobudk.
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O poudniu stanem w Nowogródku. Jadcemu od strony

Wilna, dziwnie wspaniale sie przedstawia ten stary gród Men-

doga. Zaprzeczy sie bowiem nie da, e pooeniem swojem.

Nowogródek do najjjiekniejszych w kraju miejscowoci naley.

Zdaa ju, gdy sie z lasu widok odsoni, uderza twe oko

niespotykana dotd wynioso terenu, któr wysoka góra,

najeona basztami odwiecznemi wieczy. Po za tem. widzisz

gmacliy kocioów, klasztorów; cae pasmo wspomnie... staje

tu przed tob. Oto z mglistego ta wieków wystpuj postacie

k<;it. królów, rycei-stwa. Tatarzy, Rusini, Litwini, Krzy-

acy. — z nimi poogi, mordy, ra)unki. — Oto Erdzwi

ksi litewski — po spustoszeniu tej krainy przez Mongoów

1241 roku, podnosi z gi-uzów miasto. — Po nim wystpuje

dramatyczna posta Mendoga; zakada on tutaj stolic, przyj-

muje chrzest w., koronuje si na króla. — Dalej id syn jego

Wojsiek ksi i mnich, za nim Trojnat morderca Mendoga

wkrótce sam zamordowany; dalej znów wojny z Rusi, Krzy-

actwem. A oto wystpuje Jagieo. — polubia tu cudnej

urody Sok ksiniczk Holszask. Dalej, stary Witod

rozdaje upominki rycerstwu, po powrocie z wyprawy zwyci-

kiej do Pskowa. — Nareszcie tutaj to ma miejsce sobór bi-

skupów wschodniego obrzdku — w celu obrania patryarchy

niezalenego od Moskwy. — Nareszcie cisza. — Ale oto nowy

napad Tatarów! — dzielna obrona wojewody Gasztoda na

zaniku; — )ytno królów; ich przywileje. — Dysputy reli-

gijne. — Sejmiki — trybunay. — Nareszcie rok 181 2ty.

Wejcie Francuzów. — Ksie Józef Poniatowski — jego po-

witanie na trakcie giodzieskim — i t. d., jednem sowem

masz tu cay szereg dziejów wypisany na tycli kamiennych

kartacli ; — dziejów — wobec rzeczywistoci dzi ju tylko do

legend podobnych

!

Gdy staniesz na górze zamkowej. o)ok )aszty, co jakl)y

wrosa w ziemi, opierajc si przemocy czjusu, \)i\U"/.\ ku

WspuiniiiniiiM z nad Wilii i NiuiniiH ^
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pónocy, — inne cig spotyka wraenie — oko twe ginie w da-

lekiej spokojnej przestrzeni horyzontu, unoszc si po nad

lasy, co gdzie tam w sinej dali, cign si po za Niemen.

Gdy si zwrócisz na prawo, ku baszcie naronej, w stron

Korelicz i Mira, wzrok twój równie tonie ród niezmierzonych

obszarów pofalowanych pól, ród malowniczych rozdoów, kur-

hanów, sió i gajów, które przerzyna wijcy si po wzgórzach

i dolinach, wysadzony brzozami gociniec. U stóp góry tu pod

tob, fara Witoldowa, ocieniona drzewy; dalej góraMendoga.

pomnik, jak chce miejscowa tradycja, jego chrztu i korona-

cji — dopeniaj obrazu. Patrzc na to wszystko z wysokoci

góry, oko oderwa si nie moe od tego widoku, w którym

przeszo i obecno tak dobitnym j/ykiem do ciebie prze-

mawia. Dumasz, — i oto zbudzona myl o autorze Grayny,

którego tu bya kolebka, nasuwa ci przypuszczenie, azali nie

tutaj to, ród tych zachwycajcych widoków, okraszonych au-

reol dziejów i legend, wyobrania jego uderzona ich pi-

knoci niezwyk i majestatyczn, po raz pierwszy próbowaa

lotu modocianych swych skrzyde, — azali nie tutaj to wa-
nie, pod wraeniem tych pysznych obrazów natury, bysa
w jego duszy dziecicej po raz pierwszy, ta iskra niebieskiego

ognia, która z czasem zapon miaa wspaniaem wiatem,
na chwa caego narodu!

Piszc to dzi, po latach wielu — dlaczegó nie mia-

l)ym doda, e Nowogródek mia mie dla mnie, w kolei

czasu — i ze wzgldów osobistych, niemae znaczenie. Bya
to bowiem jedna z najwaniejszych stacji mojego ycia. Prze-

byem tahi lat kilka pamitnych w dziejach Litwy, bo do

1863 roku, a wic w czasie podjtej kwestji wociaskiej, —
demonstracji i powstania. Zostawiem tam niemao potu mej

pracy, — a jeeli dzi o tem wspominam , to dlatego tylko , e
tam te w kocu spotkaa mi rzadka i wicej ni zasuona

moe w yciu pociecha: uznanie wród swoich! — Nare-

szcie 7 Marca 1863 roku wywieziono mi ztamtd w asy-

stencji kozaków w dalek podró, której kresem mia by
dugi pobyt na dalekiej pónocy, a rezultatem — najciszy
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da limie wyrok: wygnania z rodzinnej Litwy — wyrok,

któremu nazwa (jakby na szyderstwo) Amnestja Wierz-

bo! o wska!

Ale wrómy do podióy.

Wyjechawszy z Nowogi'ódka ulic Walowsk , mamy
przed sob drog, co jakby gówna arterja wród najyniej-

szych miejscowoci, cay powiat wzdu przebiega; a rozcho-

dzc si o mil cztery w Horodyszczu, idzie na prawo przez

Stwoowicze, Darewszczyzn , Lachowicze (gdzie grób T. Rej-

tana) do Piska ; — na lewo za przez Zaosie . mimo Stajek,

Iloubowszczyzny i Snowia do Niewiea. Znam t drog do-

brze, bom wiele lat po niej przejedzi. Przebiegn j tutaj

z czytelnikiem, dlatego, e mu nieobojtne zapewne bd
okolice, które w zaraniu ycia i w pierwszych swych poza-

miejskich wycieczkach mody Adam przebywa w podróy

z Nowogródka, do Zaosia i Tuhanowicz. Bdzie to, sdz, nie

bez wartoci dzisiaj przyczynek do yciorysu naszego wielkiego

wieszcza ; bo któ nie wie
,
jak kada podró , wiodc za sob

zmian miejsc i widoków, oddziaywa na wyobrani , budzi j
i podnieca, — a có dopiero na wyobrani takiego jak Adam
modzieca!

Otó o pó mili za miastem przed Hlinic, wjeda si

do lasu. z którym si wraz cz lasy Maruliskie. Byy tam

dby. za mojej pamici, z których pewno nie jeden rówienni-

kiem móg by Mendoga. Pado to wszystko marnie z czasem,

pod siekier nieporadnoci i zej gospodarki. Wyjechawszy

z lasu. mamy na lewo znan z „Pana Tadeusza" karczm
Zubkowo. W niej to ksidz l{obak tabak czstochowsk cz-

stowa szlacht.

Reverendissirae , zawoa Skoluba,

To mi to tabaka co idzie a do czuba-

Jak nos dwigani — takiej nie zaywaem.

Na prawo, rozsypana po wzgórzach i dolinach tego

nazwiska, rozsiada si okolica szlachecka. Ubiegszy wiorst

4*
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par, wjeda si w pikn dolin przernit kretyni stni-

mykiem; nad nim leniczówka i las, w którego gbi widniej

kurhany mogi przedhistorycznych, czy pobojowiska. To Przy-

uki. Ztd na lewo
,
parowem lenym . posza droga do Wo-

roney i Tuhanowicz, przez najpikniejsze okolice powiatu,

zwane Szwajearj nowogrodzk. Tdy to jedzi Adam do swej

Maryli. Dc dalej traktem horodyskim , o pó mili ztd

.

z wysokiego paskowzgórza . odsania si z lasu na lewo widok

pikny, na rozleg dolin , a ród niej na Kotów, wie i dwór

Wereszczaków. Przy drodze tej, kurhany przedhistoryczne, po-

rose jaowcem i tarnin . zwracaj uwag ogromem
,
panujc

caej okolicy. Odjechawszy nieco , znowu si z góry odsaniji

widok, na Czbrówek i Czbrów Karpowiczów i Pawowi-

czów ; dalej na Waówk , wasno niegdy Stefana Niezaby-

towskiego — na skarb zabran, z cerkwi niegdy unick na

dole i z kocioem niegdy 00. Dominikanów, na górze ocie-

nionej lipami, zabranym na cerkiew.

W W^alówce, przed karczm, stoi kilkanacie furmanek,

wracajcych chopów z targu. Zatrzymujemy si i my, aby da
wytchn koniom po dwóch milach drogi. Wchodz do izby.

Od dymu i pary, ledwo co mona w niej rozezna. Jedni

gwarz, niesyszc siebie wzajem; drudzy czstuj si wódk,
której czarka z rk do rk przechodzi. Ci si kóc, ci po-

rywaj si do bójki, odcigani w strony przeciwne przez

ony podpie, tamci znów zasiadszy przy stole i butelce,

o biedach swych, o swej cikiej doli rozpowiadaj jedni

drugim, z pochylon smutnie gow, jakby czujc, e na

t ich dol, nie ma ratunku na ziemi. A wic pij, i za-

wodz pie , — jak ów Maciek obkany Lenartowicza , co

go tak znakomicie nuizyk wiillustrowa nasz nieodaowany

Moniuszko.

Jednem sowem, zgiek, tok, zapacli wódki, tytoniu,

ledzi, cebuli, z caym aparatem ydowskich brudów, niewy-

powiedzianie przykre robic wraenie , stanowi atmosfer tego

przybytku pijastwa i szacherki, którego zawiadowc i mi-

strzem, jak zawsze, arendarz, yd. Widok ten sromoty, yo-
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•liunego w kauy naogu i (.ieumoty ludu — ludu. którego

losy tak dugo byy w iiaszem reku. o jake gorzkie, jak

upokarzajce budzi uczucie ! . .

.

Zaniedbany przez wieki, wreszcie sprzedany jak ów Jó-

zef biblijny, przekupniom, — ten nasz brat modszy w Chry-

stusie . — móge by innym ! I jeli ta niwa nie wybujaa

dotd , jak indziej , w dzikie chwasty i tmjce zioa , a rodzi

jeszcze skromne bawatki patrzce w niebo, nie nasza w tem

pewno zasuga, ani naszych wpywów, bo te jeeli i byy.

to przyznajmy i uderzmy sie w piersi, nie zawsze byy
budujce...

Nie zapomn nigdy sceny, jakiej byem wiadkiem w pe-

wnym donui w nowogrodzkiem. Byo to o wiele póniej, bo

w czasie wjtrowadzanej tam wstrzemiliwoci w 1860 roku.

W czasie herbaty, na ganku ogiodowym , oznajmiono przyjcie

kilku wocian.
— Dobrze, niech wejdii. rzeki gospodarz.

I oto wchodz, najporzdniejsi gospodarze wsi. krokiem

niemiaym, w postawie pokornej, z czapk w rku.
— Czegó chcecie, mój Andrzeju? zwraca si pan donui

do najstarszego wiekiem, siwego ju o rozumnem spojrzeniu

starca, który na czele innych, zbliy si. i pokoniwszy si

nisko, przemówi tak:

— Da my heo przijszU da Boha i da Pana*). Ratuj nas

panoczku

!

— Có takiego, co si stao, przecie wiecie, e wam nic

nie odmawiam, i robi dla was wszystko co mog.
— Da my to wie»iy, panie — i b,d pan pewny, e my

i dzieci nasze nie zapomn wam tego, Ale tu idzie o kogo

innego — o ssiada naszego idzie. Otó przyszlimy prosi,

aby pan wielmony wyjedna u niego skasowanie szynku

w Zalesiu, U nas ju, chwaa liogu i dziki panu, tego licha

nie ma; ale dopóki yd )dzie tam, to dla nas nie spodzie-

wa si dobra. Jaki taki czmychnie przez las. ot jest i wódka.

Sposób mówienia wociuu ua Kusi litewskiej.
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A tam yd panie chytry, to i wódk czeiu zaprawi, i zniy
cen tak, e ludzie chykiem jak na lep cign. Otó zmiuj

si panie nad nami, zrób to. wymo na ssiedzie, eby ten

przeklty szynk skasowa. Bo widzi pan wielmony, my biedni,

gupi, tak to jak dzieci — cho wiemy, e to grzech, nie

mamy siy oprze si pokusie. Ratuj nas panie , ulitujcie si

nad nami, a Bóg was nagrodzi.

Rozumie si, e zacny Pusz..., którego ona ksiniczka

z domu i siostra, byy nauczycielkami w zaoonej przez sie-

bie szkóce wiejskiej , obieca wstawi si gdzie naley i do-

oy stara, aby si zado stao tej probie. Okazao si

jednak, e ssiad na t spraw inaczej si zapatrywa,

bo nazwawszy marzycielstwem zabiegi umoralnienia ludu,

nie przyj propozycji skasowania szynku, motywujc tem,

e wanie w czasach, gdy inni szynki kasuj, jego logika

uwaa za rzecz suszn i poyteczn podwoi ich liczb. Co

te i zrobi.

Drugi, niemniej te cliarakterystyczny przykad w tym

rodzaju, spotkaem raz, jadc z Kowna do Wilna. Siedziao

nas kilku w wagonie. Wic gawdka zawizaa si o sprawach

biecych. A e natenczas sprawa wstrzemiliwoci bya na

stole, jeden tedy z jadcych koroniarzy pan Bor...cz, mówic
o niej, tak si odezwa:
— Ci ksia, to naprawd u nas powarjowali — kiedy tak

dalej potrwa — to to ruin grozi. Ale ja przecie memu
usuyem kapitalnie. W przeszym tygodniu by fest w pa-

rafii, a wic jad do kocioa, sucham kazania, i po mszy,

cho nie lubi klechy, id do plebanii. Tam siedz — gaw-
dz o tem to owem z dobr godzin ; nareszcie poegnawszy pro-

boszcza wychodz; ale wyszedszy za bram, przy której stao

duo ludzi jako w dniu targowym, idc — udaj, e si

chwiej — i zataczam. Znajomi i nieznajomi spojrzeli na mnie

,

ze zdziwieniem, wic zbliam si i powiadam. A có tak pa-

trzycie, h? — a no, podpiem sobie u proboszcza.

— A syszelicie kazanie dzisiejsze o wstrzemiliwoci —
coV No to widzicie, my sobie tak po kazaniu we dwóch po-



— 55 —

(•i;i}liu;li / ksiod/.eiu. — A lo".-' \U) \o wszystko gupstwo, co

tam po gazetach piszsi — sowo wiatr — a na frasunek do-

bry trunek, to grunt — reszta furda.

— 1 co pastwo i)0wiecie — podciem ksidza w opinii

a z nim i jego wstrzemiliwo.

Takie to fazy przechodzi uuisi u nas kada spoeczna

robota! A mówi to bez zarumienienia si czowiek dobrego

towarzystwa — wysoce skoligacony. — Prywata, egoizm, cy-

nizm , to bodaj najwiksze w rogi nasze. Ale wrómy na drog.

Wyjechawszy z Waówki i minwszy cmentarz, wida

na lewo i na inawo , rozrzucone liczne dwory i dworki. Na

prawo Jaroszyce niegdy Siemiradzkich potem Szulakowskich

;

dalej Kosicze. gdzie y jeszcze szanowany powszechnie osta-

tni podkomorzy nowogrodzki Olendzki. Dalej , dojedajc do

lasu , na prawo Wierzbnów, niegdy Pileckich ; na lewo Mira-

tycze dzi Wojnów przedtem Niezabytowskich
;
potem Miraty-

cze Haciskich. Te ostatnie przywodz mi wspomnienie mie,

spdzonej wilii Nowego roku w szerokiem kole przyjació. Da-

ruje mi wic czytelnik, e nieco zbocz z drogi.

Byo to 1843 roku. Wszczepiony wieo literatur ro-

mantyzm, wspierany wpywem wileskiej modziey, budzc

z odrtwienia ducia narodu — rozegzaltowywa z dniem ka-

dym coraz wicej mode pokolenie. Potnym gosem mistrzów

sowa zbudzona spoeczno, zapragna powetowa czas stra-

cony — i zrywaa na wszystkie strony wizy chronicznej dotd

od upadku jjowstania 1831 roku apatii. I nic dziwnego, —
skazana na zagad, zbudziwszy si raz, rwaa si do ycia.

Otó, ród pasma zabaw, które jako wyraz cznoci, byy
pierwszym tego ycia objawem, mód caego powiatu umó-

wia si zjecha na pewn godzin do Dworca Michaa We-

reszczaki, aby weteranowi I^ilaretów i przyjacielowi Mickie-

wicza, zoy naleny hod uszanowania i yczenia nowo-

roczne * )

.

*) Umar w \h'Ai roku, w pocztkach wiosny. Wróci! w (lohrein

zdrowiu od bratu ze Sinolczyc wieczorem ; — nazajutrz znale-
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Jak postanowiono, tak i zrobiono. Wprzód jednak zjc-

cliano si do Tracewic Przygodzkich , aby ztanitd m gremio
,

uda sig do Dworca. Gospodarzem Tracewic by podówczas

najstarszy z braci, Jan Przygodzki (zwany Jean de Paris).

dlatego , e po zniesieniu uniwersytetu wileskiego , w uniwer-

sytecie paryskim koczy nauki. By to czowiek wiaty
;
jako

ucze i wielbiciel Guizota, ledzi pilnie za ruchem umyso-

wym w kraju i za granic , — zajmowa si literatur, i poli-

tyk, jak przystao na wyksztaconego ziemianina; — prze-

dewszystkiem za, by to zacny czowiek, dobry ssiad

i uprzejmy gospodarz. Po krótkim wic wypoczynku i wgi'zy-

nie, w który obfitowaa zawsze jego piwnica, ruszylimy dalej.

Rozumie si, e szereg zaprzgów by nie may, konie

dzielne, jazda wesoa. Poniewa przy teje samej dolinie rzeki

Serweczy, nad któr pooone Tracewicze, w kierunku ku

stronie Cyryna, byo kilka innych dworów, — wic te wraz

niewiele co ujechawszy, mijamy Tuhanowicze.

Któ dzi z Polaków, — a có dopiero kto z Litwinów,

mógby obojtnie min t kolebk Maryli — t pierwsz

stacj zachwytów i marze Adama! — otoczon aureol poe-

zji, pamitek, — z jej altan lipow, — z jej kurhankami.

co cichym szmerem dbów odwiecznych zdaj si szepta i -
czy z sob imiona tych, których los rozczy!

Urocza ta, wród cienistych klbów pooona rezydencja,

cicha teraz i pospna, — warstw niegu i szronu, jakby

caunem mierci pokryta. Pustkami te stoi i owa historyczna

oficyna (murowanka), kwatera niegdy Adama i jego modych
przyjació*).

ziono go bez ycia. Pochowany w Woroney, w grobach ro-

dzinnych pod kocioem.
*) Nic si w niej nie zmienio od czasów Mickiewicza, chocia Tu-

hanowicze przeszy z czasem w posiadanie Tuhanowskich
,
przez

zamian z Wereszczakami na Smolczyce. Kwaterowaem tam

nieraz bd,c gociem zacnego . p. Konstantego Tuhanowskiego.

Podug mego planu stnnpa oranerja i studnia. E. P.
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A i wf (l\v()rz(> te ticho : ho tam doiiiunwa samotny

prawie pan domu , stary prezydent , Jan Tuhanowski. Z we-

solejio otoczenia, które za ycia jego ony zaludniao mo-
dzie salony Tulianowicz, — pozostaa mu tylko wierna

suba i Zenowicz, jeden z rozbitków dawnej nowogrodzkiej

l)alestry. a obecnie rezydent, przyjaciel i partner do marjasza.

Zbiera on stare ksigi, gazety, wszelkie druki, — czem ju
zapeni skrzynie, i spisuje do ksigi silva rerum wszystko na

co patrzy i o czem gdzie zasyszy. — Gdzie si to podziao—
nie wiadomo.

Jest pewien smtny urok w krajobrazach zimowycli

,

szczególniej gdy si je oglda tam
,

gdzie pami przeszoci

,

zachowaa ich obraz w duszy, z innych czasów; gdzie natura

jakby z rogu obtitoci, rozsypujc swe skarby, uwzia si

zdaje , aby wybrany przez ni zaktek ziemi . ubra na po-

ciech ludzkiej doli, — a teraz, przemoc niezwalczonej siy,

okuta lodowemi wizy, czeka wyzwolenia... có dopiero, gdzie

z tym urokiem natury, czy si pami tych co tam byli,

z którymi si dzielio chleb i serce, a których ju nie ma,

lub tych, co jak wietne meteory przemknli — i znikli!

Takie to uczucia budzi ten miy zaktek ziemi nowogrodzkiej

;

i jeeli mnie przeczucie nie myli , stanie si on , niezadugo

moe, celem i)ielgrzymek narodowych i przedmiotem godnym

pdzla ai1ysty-poety.

Z Tulianowicz do Dworca droga prowadzi przez miejsco-

woci usiane zaciankami i osadami okolicznej szlachty, jak

Soplic , Horbatowicze i t. d. . co ród gajów, wzgórz i dolin

.

rozsiady si w malowniczych grupach jakby dla obrazu. T to

wanie nejscowo jako najlepiej sobie znan, obra Mic-

kiewicz za to do „Pana Tadeusza". Cz ta bowiem powiatu

.

za czasów jeszcze wojewodziskich , kiedy Woronea by re-

zydencj ostatniego wojewody Niesioowskiego, najgciej za-

siedlon bya przez zaciankow szlacht. — Ilzecz prosta,

e to nie zdao si by dogodnem dla zarzdu dóbr wojewody,

mie szachownic w obrbie dwoi^skiego terytorjum, zoon
z ywioów butnych i niesfornych, szczególniej od czasu, gdy
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szlaclitti i)izostahi stanowi podr^nziuj, si^ zbrojiuj, wojewody.

Aby si wic jej pozby legalnie, chwycono si, podug wia-

rogodnego mi opowiadania, nastpnego rodka. Oto, gdy

ponawiane propozycje odprzedania posiadanej przez ni% ziemi

pozostaway zawsze bez skutku, a zatargi i niedogodnoci po-

wtarzay si coraz czciej , korzystajc wic ze wzmagajcego

si coraz bardziej zuboenia, pozbawiono nieopatrzn szlacht

ojcowizny w sposób podstpny : otworzono dla niej

w skarbie woroczaskim kredyt, w zbou, wódce

i pienidzach. Szlachta braa, i co zatem idzie, rujno-

waa si ze szcztem. O oddaniu w gotówce lub odrobotku

i mowy by nie mogo. Nikt te o to i nienalega. Tak trwao

,

a póki rubryka dugów dostatecznie wypenion nie zostaa;

i gdy to nastpio, gdy oddanie byo ju stanowczo niemo-

liwem, wytoczono proces i zabrano ziemi. I oto, szlachta

posza z torbami, a wojewodziskie dobra si zaokrgliy.

Tym za , którym ciko byo rozsta si z rodzinn stron

.

którzy tego chcieli , — rozdano pustki w ssiedniph wioskach

,

i osadzono na czynszu. Skoczyo si za to wszystko, po

zaborze kraju, na przypisaniu do ziemi, a nastpnie, na wci-

gnieniu herbowej szlachty w poddastwo. I nikt si za ni
nie uj! — bo to by czas, gdy razem ze cianami narodo-

wego gmachu, pada i duch przeraonego narodu!

To te do dzi dnia, po wielu wsiach, rónych dóbr

w powiecie , spotykaj si nierzadko nazwiska szlacheckie ród
kmiotków, spotykaj si pargaminy rodowe, nadania królów

i t. p., zczerniae od dymu kurnej chaupy. To s rozbitki wo-

roczaskiego terytorjum — to lad ostatni czasów wojewo-

dziskich, ostatnich chwil XVIII stulecia!...

ród jednej wic tych piknych dolin . u podnóa góry.

pod gajem, pooony Dworzec — dwór i wie. Oryginalna to

l)yla rezydencja, tego naszego filantropa, którego w pewnych

sferach nazywano: Jean Jaques Rousseau. Poniewa nie by
onatym, wic dom urzdzony by na stop kawalersk; a e
lubi ogrodnictwo, wic w ogrodzie, na dziedzicu i w calem

otoczeniu spotykae najrzadsze krzewy i drzewa; w domu
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/a. talo prawic niioszkanie prócz gabinetu, gdzie hyla sy-

pialnia i biblioteka, urzdzone jakby wielka weranda lub oran-

erja. przedstawiao ogiód rozkoszny, szczególnie w porze

zimowej. Doda naley, e pan Micba, obdarzony wytwornym

smakiem. — a wic hodujcy wszystkiemu co pikne i dobre,

nie wycza z tego wybornej kuchni i piwnicy, które mia
zawsze zaopatrzone naleycie. Wiadomo za powszechnie, e
dla sug i kmiotków by ojcem.

(jdymy stanli w Dworcu , na progu spotka nas zawód.

Nie zastalimy pana Michaa. — (idy bowiem nasz najazd

mia by niespodziank — wic nieuwiadomiony wprzód go-

spodarz, wyjecha. Skoczyo si na zoeniu pisemnego po-

winszowania — obejrzeniu kwiatów, przejrzeniu gazet . których

abonowa kilka w kraju i za gianic. Poczem . gdy wieczór

i nocleg by ju wprzód umówiony w Hac... o mil par. —
wic ochoczo jako do kawalerskiego domu, ruszylimy wszy-

scy do Miratycz. Po drodze rzucilimy okiem na Woronea,
pyszn, istotnie w ojewodzisk rezydencj, pooon w licznej

dolinie, u stóp cienistego lasu i góry. któr okazay koció
o wysmukych wieach zdobi.

By to kulig nielada. Brako mu wprawdzie najwikszego

powabu. — bo towarzystwa pa, — ale t)y to czas. — szcze-

gólniej w kraju witezianek. — gdzie kady modzian nosi

w sercu swoj Maryl. A wic byy i towarzyszyy nam bo-

gdanki nasze — chocia niewidzialne. I te to wanie uspo-

sposobienie. wspólne caej ówczesnej modziey. — co po

ukoczeniu urzdowem nauk sza w wiat, z dewiz czci dla

wszystkiego, co pikne i szlachetne. — byo gównym czni-

kiem, który zblia wszystkich do siebie.

To te gdymy stanli przed gankiem Miratycz i i)rzy

odgosie czeskiej muzyki (bez której podówczas adna zabawa

obej si nie moga) wchodzili w progi gocinnego domu,

uczulimy si wszyscy naraz objci powiewem serdecznego

ciepa, którego ogniskiem l)y sam gospodarz.

Zacny ten, podówczas modzieniec, syn szanowanego

powszechnie ojca . objwszy po nim majtek — chocia jeszcze
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zbyt iiiludy gospodarz . — uinial ju godnie podtizynia tra-

dycj rodziiiiiJi i narodow. — jako ziemianin -obywatel; —
a e w tym czasie niedopisywa mu jako figlarny Kupido ,

—
wic rad by. zaguszy na chwil bole zranionego serca —
szumn zabaw. Okolicznoci nas zbliyy; — a e si to stao

wanie tam, gdzie byo podówczas gówne ognisko — a raczej

ródo maize i zapaów modziey — wic ta wspólno du-

chowego nastroju bya powodem . emy si radzi byli spotyka

z sob. Nadto, ogniwem, co nas jeszcze silniej czyo, by
wspólny nasz przyjaciel i kolega doktor Jan Pilecki.

By to modzieniec . któremu los nie poskpi darów

swoich. Piknego wzrostu , ujmujcej powierzchownoci , o cie-

mnem penem oku, kruczych bujnycli wosach, co nm
spaday jakby lwia grzywa , w artystycznym nieadzie , o uo-
eniu szlachetnem obytego w wiecie modzieca, — mie
przy pierwszem spotkaniu robi wraenie. Có dopiero, gdy

si go bliej poznao, — gdy si w nim spotkao niepospolite

wyksztacenie, — umys jasny, wzbogacony obszern wiedz, —
rzut oka trafny, — gdy si w nim poznao prawo duszy,

gorc mio wszystkiego co nam wite i drogie; — gdy si

w nim spotkao gotowo poczon z zapaem, ile razy szo

o pikny czyn, — czy to w si)rawach i)ublicznych czy prywa-

tnych, — ile razy szo o rad, o pomoc, o wsparcie, —
a do czego jako lekarz otwarte szeroko mia pole ; — co
dziwnego, e z temi zasobami umysu i serca modzian, mi-

ym by i podanym wszdzie. — e nm za to wszystko —
co robi dla wszystkich , odpacano mioci powszechn. Dru-

skieniki , w których zosta wkrótce potem gównym lekarzem —
jemu zawdziczaj swój rozwój, pomylno i saw. By to

bowiem lekarz, obdarzony rzadkim darem trafnego rzutu oka

w diagnozie. — a przytem niemniej rzadkim darem zajcia

i ujcia wszystkich; — lekarz, który leczy, bawi, zajmowa

publiczno chor i zdrow, od wszystkich ukochany. — dla

wszystkich oddany. Bogaci, ubodzy — wszyscy znajdywali

u niego drzwi otwarte — otwarte serce; — a w potrzebie

otwart i kiesze. To te nie dziw, e dla wielkiej czci
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l)acjentów. lokarz taki by najsilniejszym magnesem , który do

wód Diuskienifkich pociga. Druskieniki i Pilecki, to by sy-

nonim, którego pami na dugo pozostanie, i wtpi, aby

go przez dugie lata potrati ktokolwiek zastpi*).

Otó nieszczcie chciao, aby ci dwaj zacni modziecy
Pilecki i H... pomimo caej- pizyjani l)yli rywalami sobie.

Los icli wszake z czasem pogodzi. 1)0 cel ich zabiegów dla

obu niepochwytny — niedocigym pozosta w krainie idea-

ów. To te i rzeczywisto ycia na inne i wTgcz przeciwne

ideaom modoci popchna icli drogi i inne ni si naleao

sjmdziewa. zgotowaa im losy.

Po zwykych preliminarjacli dano do stou.

Mona sobie atwo przedstawi, jak ród podobnego na-

stroju i pewnej swobody, któr dawaa nieobecno ko)iet.

poi^waa ta zabawa modych ludzi, co si zjechali, aby dobrze

zakoczy rok stary — i niemniej wesoo zacz rok nowy.

Nic wic dziwnego, e uczta wrzaa tam i kipiaa literalnie

jak szumicy w kielichu szampan, którego sobie nie aowano.
Sprawy ssiedzkie

,
put)liczne . polityka . gospodarstwo . wszy-

stko to byo tam na stole
,
jak to mówi sur le lapis. wiee

zniesienie unii kocielnej . mczestwo unickich ksiy, których

torturowa renegat Siemiaszko, wsparty najwyszym man-

datem cara Mikoaja; los opakany ich rodzin skazanych do

najpodlejszej roboty, w usugacli prawosawnych popów; byy to

sprawy, które obchodziy ogó caej liusi litewskiej. Bierne to

wszake trzeba wyzna i platoniczne byo, z rzadkim wyj-
tkiem, wspóczucie; bo gdy nui prasa przyj w pomoc nie

moga, ograniczy si musiao na lunych tylko zabiegach

przyniesienia jakiej takiej ulgi przeladowanym. Mówio si

* ) Jak dalece niekiedy próno póJpanków przechodzi granice

i staje sie mieszno(d goilnij pogardy, spotykamy dowód na

grobie Pileckiego w Druskienikach
,

gdzie rodzina , dla której

mie byy praca jego zdobyte dochody, a niemiy tytu leka-
rza, odmówia mu tego tytuu w nagrobku — tytuu, który

da mu imi i mio luJzk, — a rodzinie w spuciznie pikna
fortum-. Umar w 1875) roku.
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wiele, ale si prawie nic nie zrobio , aby okaza clioby ju
moralne przynajmniej ogóu poparcie dla tych nieszczsnych

mczenników muyckoj w i ery, jak j, niestety, niekiedy

nazywano.

Bd ten od wieków i)raktykowany z dziwnem zalepie-

niem , znalaz te i swój epilog na Rusi litew skiej : Unia

pada, — prawie bez oporu ze strony ludu, z wyjtkiem Po-

rozowa w Wokowyskiem i kilku parafij w mohilewskiej gu-

bernii, gdzie przez lat kilkanacie bronia si ludno pod
rózgami, od tak zwanego urzdownie, powrotu do pra-

wosawia i gdzie dotd przechowaa si za uni tsknota*).

Po wieczerzy, gdy w oczekiwaniu pónocy, wszyscy si

stosownie do usposobienia ugrupowali, a orkiestra przygrywa

rozmaite melodje ze znanych oper. Pil... i Ha... usunwszy

si od gwaru, ulokowani wygodnie na mikkich otomanach,

w jednym z dalszych pokojów, pogreni w marzeniu, którego

przedmiot prawdopodobnie by jednaki, znaleli si razem,

zasuchani w dalekich dwikach nuizyki, co jakby falami od

czasu do czasu ich dolatywaa. Nastpia pauza, a po niej

zagrano „Hugenotów "

.

Któ nie zna tego muzycznego dramatu, którego zgo-

skami — dwiki; tego najpatetyczniejszego wyrazu na jaki

melodja zdoby si moga!
Gdy przyszed akt czwarty, a w nim ta scena i ten duet

któremu nie ma równego; — gdzie zdaje si mistrz wypo-

wiedzia ca gam uczu: szczcia, zachwytu, rozpaczy serc

zakochanych; gdzie liaul w chwili, gdy mu Walentyna wyznaje

mio tajon, ów Raul rozkochany, namitny, wyrywa si

^ J6J obj, aby bied ku mordowanym na ulicy braciom , i —

) Jeszcze w 1795 roku Katarzyna II w celu powrócenia ludnoci

ruskiej narodowoci do obrzdku wschodniego , wydala ukaz na

imi genera - gubernatora litewskich gubernii Tutomina , zno-

szcy biskupstwa unickie w tej prowincyi — i zarazem objawia

wog sw, bez ogródki, wykorzenienia Unii. (Ruskaja Sta-

rina 1870 roku).
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Zfiiua z nimi; — jakby zbudzony, jeden z nich zawoa:

„O jake to wietne, jak szczytne!'' A po chwili rzecze:

— Nieprawda Wadku, e ta muzyka Hugenotów, któr
si od duszego czasu poimy z tob a do upicia , w tej wa-

szej krainie \ntezianek, to istna kanwa naszego ycia, na

której sie znacz dhi nas obu. w tej chwili, ciegi losów na-

szych. Tyle w niej rzewnoci , boleci , tyle gi'0zy ; tyle ana-

logii z teni. co nosimy w sercu, a co jest nam rozkosz

i mczarni! Nie znam tiuzyki, gdzieby uczuciowa struna

bya tak nacignita do wysokiej nuty, gdzieby krzyk bólu

tak by oddany, jak w tym czwartym akcie Hugenotów. Po-

wiadaj . e gdzie tam pod wraeniem giy i piewu , niezró-

wnanych Mario i Grisi, ludzie szalej z zachwytu. Ja to ])0j-

nmje teraz.

Ivtoby w tej chwili patrza w oblicze tego, do kogo

bya zwrócon ta mowa . — czytaby w niej jak w ksidze , cae
pasmo uczu, co miotay jego dusz. Gorycz, al i walka,

jak hydra zazdroci , skryta na dnie serca , staczaa z wi-
tem i szlachetnem uczuciem przyjani, jakby przerywane chmuiy,

przecigay po tem modem czole, po tern czei^stwem, otwar-

tem obliczu, co kama nie umiao. / pochylon gow, jakby

pod brzemieniem rezygnacji, sucha on tych poetycznych i)0-

gldów na dzieo sztuki, on, co w swem wiejskiem zaciszu,

jako zapalony myliwiec , umia o wiele lepiej zrozumie szum

boru, wist wiatru i groz burzy, lub w porze wieczornej,

smutny piew niei na zagonie, ni uczone melodje nmzyki

Mejerbera. To te westchnwszy, po chwili odrzek.

— O, dobrze to nazwa kanw naszego ycia w chwili

obecnej. Tylko ja dodam, e moja ni co si tam znaczy, za-

nadto moe ciemna i pospna, i jako cie aobny snuje si
obok waszych wietnych ciegów! Có czyni, sn trzeba

byo cienia, dla ogólnej harmonii, i ja nim by musz. Szcz-

liwy Ilaul , doda po chwili , zgin mierci chwalebn , wten-

czas, gdy mia ju dotkn ustami czary marzonego szczcia.

To mi dopiero wietny cieg na kanwie ycia, cieg hodu
zoonego na otarzu obowizku, i jtowiiMonia sprawie wirtej...
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Potem, pomyliwszy nieco, doda:
— Ale jaka fatalnoi^, gdy kto ani y, ani umrze nie

ma sposobu!...

— A wic y dla innych, odrzek, podajc mu rk towa-

rzysz , y dla tych maluczkich i biednych, dla tych, co tam

drwa rbi, na mrozie
,
gdy my si tu przy dwikach melodji

poimy szampanem! To nasz cel — tam zasuga!

Na tem si zakoczya ta smutna pogadanka, dwóch

przyjació-rywali , ród wesoej ucjty; bo z uderzeniem pó-
nocy, wniesiono waz zapalonej cfonki, pogaszono wiata,

i przy fantastycznym blasku sinego pomienia. zasi)iewan()

chórem piosnk I'ilaretów

:

Precz, precz smutek wszelki!

Zapal fajki, staw butelki i t. d.

A gdy ju znane strofy skoczono piewa, ])odniesiona

wena biesiadników improwizowaa cig dalszy zwiotok. N'ie-

które z nich zostay mi w pamici.

Pilecki Jan tak piewa:

Rozrzuceni w kracach wiata

Gdy nam przejd mode lata,

Wspomnim nasze bogie dni, —
Niech ich pami w duszy tkwi,

I niech kady z was druhowie

Cho raz na rok speni zdrowie —
Za przyjació, za kochanki,

Dalej bracia — w gór szklanki!

Po nim improwizowa gospodarz.

Cho me serce przebolae,

Chocia w sercu nosz jad,

Dusz ca, sercem caem

Pisz dla was — bom wasz luat!
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Oto prosz , tego ycz

,

Odwiedzajcie Miratycze!

Ostatni, zwrotk zaimprowizowa Jan Przygodzki.

Do was si mio umiecha,

Wam suy modo i zdrowie,

Dla mnie w przyjani pociectia,

Wic wiwat prz}'ja, panowie!

Na tem zakoczya si wilja noworoczna w Miratyczach.

A teraz, WTÓmy na nasz nowogiodzko-iorodyski go-

ciniec.

Gleba tu piaszczysta, teren si podnosi; wjedamy znowu

do lasu. Zaczyna go bór sosnowy, dalej ukazuj si dby,

giaby, brzozy, a wszystko to podszyte gst leszczyn, która

u góry tworzy naturalne sklepienie. Po przez ciemne, zbite

masy wierków i zaroli, co byska i miga si w dali —
to wite. Las tu tak gsty i drzewa tak bujnie si rozro-

sy, e po nad drog w pobliu jeziora, utworzya si bya
duga aleja sklepiona, dajca miy cie latem, co zwykle za-

chcao podrónych, przebywa j, pieszo i zbacza do jeziora.

Bo mówi poeta:

Ktokolwiek bdziesz w nowogrodzkiej stronie

Do Puyn ciemnego boru

Wjechawszy, pomnij zatrzyma swe konie.

By si przypatrzy jezioru i t. d.

Po nad jeziorem „czarn dokoa puszcz otoczonem" —
z pónocnej strony, tam, gdzie si las rozstpi, widniej

zgliszcza i ruiny — wród kilku drzew ogiodowych i wo-
skich topoli. To Pieszczanka, dwór niegdy Stefana Niezaby-

towskiego, zabrany na skarb po 1831 roku, za udzia jego

w powstaniu. Jak zwykle i wszdzie pod rzdem rosyjskim,

zostay po nim tylko rumowiska.

\Vii|ininuiciiia / natl Wilii i Niemna. O
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Obecnie brzeg ten jeziora, i cie drzew opuszczonego

ogrodu , su zwykle za miejsca dla majówek , które tu urz-

dzaj ssiednie witezi dwory.

Pewnego razu, ród jednej z takich zabaw, która ci-
gna wszystko co okolica miaa wybitnego, pod wzgldem
wyksztacenia , wdzików i pozycji towarzyskiej

,
gdy ju pó-

nym wieczorem nadesza pora, o której poeta mówi:

Jeeli nocn przybliysz si tam dob,

I zwrócisz ku wodom lice

,

Gwiazdy nad tob — i gwiazdy pod tob

I dwa obaczysz ksiyce.

Niepewny, czyli z pod twej stopy

Pod niebo idzie równina,

Czyli te 4iiebo swoje szklanne stropy

Pod twe kolana ugina i t. d.

Otó gdy ju noc nadesza, a bya to noc miesiczna,

jako znany sternik i wiolarz, zaprosiem do odzi kilka pa,
co si ofiaroway byy przed chwil do roli witezianek, dla

odbycia przejadki na jeziorze, po ksiycu. Propozycja przy-

jta, i oto pod wpywem poetycznego nastroju odbijamy od

brzegu. Tak si zoyo, e te co usiady ze mn, byy to

rzeczywicie najzupeniej ukwalifikowane do roli jak przyjy.

To te ód moja bezwtpienienia , bya w caem znaczeniu

sowa, antitez sawnej odzi E. Delacroix, podziwianej au

Musee du Luxeniburg; bo gdy tamta ród szamotania si lu-

dzi i ywioów, do pieka Dantejskiego; moja przeciwnie, ci-

cho , otulona lekk mg wieczoru , w jakie wymarzone rajskie

sfery zmierzaa. Pyniemy wic, po Iknicym cichych wód

krysztale. Cisza jeziora i puszczy dokoa, drcy promie

ksiyca, co dug strug wietlan znaczy nam drog po

gadkiej jak zwierciado powierzchni , piew sowików, co jakby

nawoujc si z brzegów przeciwnych , walcz o lepsze w ru-

ladach i trelach wieczornego koncertu , a przytem , moe i myl
o gbiach jeziora, od których wta tylko przedziela deska.
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pogryy moje ptlnie w zadum. 2apauowao milczenie , z któ-

rego tylko od czasu do czasu, plusk mego wiosa budzi. Aby
je przerwa, zaintonowaem witeziank Moniuszki.

— Aci dobrze, powiedz pan nam t ballad. Gdzie j le-

piej zrozumie, jeeli nie tutaj ród tycli akcesorjów co nas

otaczaj.

— I wobec witezianek , w nowej edycji , dodaem
z umiechem.
— O, eby to by tak witeziank, i umie tak czaro-

wa, jedna z pan zawoaa.
— I tak w przepa pocign, dodaem.
— Tak — ale razem z sob! odrzeka.

A wic skadam wioso na kolanaci — puszczam ód
na wol losu — i strofa po strofie opowiadam dzieje dwojga

kochanków, co obok siebie

Brzegami sinej witezi wody

Id przy blasku ksiyca. —

Gdym domawia ostatnich sów ballady, co si koczy
burz jeziora — w którego nurtach ginie niewierny kocha-

nek, zdarzyo si, e przypadkowy prd wiatru poruszy

fale , — i ód si nieco pochylia. Porywam wioso — na-

daj kienmek — ale pomimo e niebezpieczestwa nie byo,
trwoga opanowaa moje panie; lica ich jak lilje wodne poblady.

— Do brzegu ! Do brzegu ! — woaj.
— A wic do brzegu. — Ale gdy ju ód bieg swój równy

odzyskaa — mówi:
— A cóbycie panie na to, gdyby tu tak teraz, wród tej

uroczej dekoracji, jaka nas otacza, — jednym razem — prosto

i najblisz drog — pój do niemiertelnoci — i da temat

i tre do nowej ballady?... Jeden ruch wiosa — i ju nas

nie ma ! — Co panie na to V

Spojrzay na mnie z pewiiem zaniepokojeniem — wido-

cznie przeraone — bo wymawiajc te sowa , nadaem im

charakter dramatyczny.

fi*
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— I có panie na to? — powtórzyem z naleganiem. Wie-

le to si posypie ballad, sonetów, na cze waszej pamici —
na oddanie katastrofy, co tyle modoci, wdzików, uroku,

marze, nadziei, w gbiaci jeziora pogrya. — Gdy tym-

czasem, ycie, jak ów wicher jesienny, dzie po dniu, jak

listek po listku, postrca z uroczego waszego kwiecia wszy-

stko z czasem — co byo jego ozdob.

— O, nie, nie, nie mów pan tego. Maniy odej od stou

uczty, do której zaledwiemy usiady? Czekajmy jeszcze. Po-

có si zreszt smuci tem co bdzie kiedy, gdy dzi, patrz

pan, tak wszystko urocze, pontne.

Spojrzaem na ni, — rzeczywicie urocz bya ta moja

preopinantka , owinita od niechcenia w fantastyczne gazowe

biae okrycie — jakby mg leciuchn owiana — istna wi-
tezianka ! Uroczy te' by to i wieczór. — Ksiyc w peni —
sowiki — i ta wo rozkoszna wiosny i modoci, upajay

zmysy i naprawd zachcay do ycia.

— A wic pymy do brzegu; gdy taka wola, zawoaem.
Ale có bdzie z yczeniem pani, co tak chciaa by wi-
teziank ?

— Zaczekam , a si drugi Mickiewicz zjawi — odrzeka

mi figlarnie.

Tak tu bywao latem. Teraz zima, wic mijamy szybko

zamarze jezioro, co byszczy zdaa po przez zarola, jakby

biaa karta, po której wichry i niene zawieje pisz chyba

teraz swe zimowe dzieje. Cicho i gucho szumi bór dokoa;

lecz kto umie wsucha si w ten guchy szept rodzinnej

ziemi, kto umie czu jej ttno, ten si dowie, e do legend

starych , co je tu gwarz odwieczne po nad drog dby, a które

day poecie temat do ballady, przybya nowa karta, od nieda-

wna. Tak, tutaj to bowiem w 1831 roku, wród ciemnych

ostpów puszczy, by gówny punkt zebrania powstania nowo-
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•irod/kioj^o. Pi/owodiiiczyl imi Jó/of Kaszyc , ówczesny mar-

szaek powiatu, waciciel nieopodal pooonych dóbr Jatry.

Dowództwo wojskowe obj na razie Mierzejewski, byy oficer

armii Napoleona. Ztd to powstacy wyruszyli do Nowogródka,

Pierwszem za hasem powstania, byo zabranie w tym lesie

do niewoli sprawnika nowogrodzkiego Tomaszewicza. Wraca
on obadowany sut, prowizj, z Horodyszcza, majtnoci pod-

ówczas jeszcze jeneraa Ludwika hr. Paca, wietrzc zapewne

l)Owstaiiców; gdy oto niespodzianie ujrza si tu przez nich oto-

czonym. Dwa pikne ogiery z zaprzgu, dostay si wnet pod

siodo; a sam bez maa e nie pozosta na gazi w lesie; bo

l)yo z nim ju tak krucho, e mia tylko do wyboru: kul
lub ga. Uratowa go podkomorzy Pilecki.

W Nowogródku wyszed na spotkanie powstaców ksidz

pleban miejscowy, ex -onierz napoleoski, i jako taki po-

czy si z powstaniem, dzielc jego losy a do upadku. Po-

czem wraz z innymi uda si do Francji, a ztamtd do Ame-

ryki, gdzie przeby a do 1800 roku. — Gdy mu nareszcie

z innymi pozwolono \vi"óci, przyby do Europy i wróci do

ojczyzny. Poznaem go w Nowogródku. Nadamany ciaem,

lecz nie duchem , cichy, skromny i niezwykej pamici staru-

szek, wiele nam uprzyjemni wieczorów opowiadaniem o dzi-

wnych kolejach swojego ycia. lizecz prosta, e ród okoli-

cznoci miejscowych nie l)yo ju miejsca dla niego w cha-

rakterze urzdowym tam, zkd z krzyem w rku, na czele

hufców zbrojnych wyszed, aby walczy za ojczyzn; ale wnet

si znalazo ciepe i serdeczne kóko co go pocigno ku so-

bie, staropolsk uprzejmoci i cnot. Zamieszka w Weres-

kowie, znanym przytuku rozbitków, u pp. marszakowstwa

Wad. Brochockidi. Tam to, ród zacnych pa z rodziny Dy-

bowskich i Markiewiczów, otoczony czci i mioci
,
jaka mu

si naleaa po dugiej na obczynie niedoli, dozna sodyczy

rodzinnego ciepa, uczu si ród swoich. Tam te i umar.

A bya to mier sprawiedliwego, jak Bóg nagi*adza tylko

ywot pikny i chwalebny. Zasn w Panu w najzupeniejszem

tego sowa znaczeniu ; bu z wieczora , w dobrem zdrowiu

,
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O swej porze jak zwykle
,
poegna doinowycli , uda si na

spoczynek do swego mieszkania, a nazajutrz znaleziono go

klczcego przy ou, na modlitwie bez ycia. Kapan i o-
nierz polski, ród modlitwy zasn snem wiecznym!

Ze witezi ju tylko pótory mili do Horodyszcza.

a ztamtd mila do Zaosia, zkd ju blisko do domu. Konie

to czuj, wic wycignitym kusem pdz ochoczo. Dzie si

ma ku schykowi.

Za lasem mamy przed sob Kamienny-bród , karczm,

kilka rozrzuconych pod lasem osad wociaskich, oraz dwór

Bielczyce, przedtem Bobra, obecnie Bochwica (syna autora

dziea: „Obraz myli mojej"). O mae pó mili, za lasem,

ley okolica szlachecka Mikulicze, gniazdo Mikulskich, zkd
znów po maej przerwie cign si lasy a do karczmy Zielo-

nej, odkd zaczynaj si pola, gdzieniegdzie tylko przerywane

gajami. Na lewo, po za granic len, wida dwór i wie Po-

ruczyn, dawniej jeneraa Kobyliskiego, z wie drewnianej

cerkiewki. By tu ostatnim parochem unickim zacny stamszek

. p. Horbacewicz, stryj kilku niemniej zacnych parochów,

Cyryna, Horodyszcza i Czernichowa, którzy przez apostat Sie-

maszk wyzuci ze wszystkiego, przeladowani dugie lata,

w wierze ojców dotrwali.

Na prawo Nasiejki Benedykta Czeczota. Przypomina mi

to miejsce ostatniego starego polonusa parafii horodyskiej

Kmit, który a do mierci nosi si po polsku — i w dnie

uroczyste w kontuszu granatowym i karmazynowym upanie

regularnie zjawia si w kociele. Dmgim by Chmielewski

z Michnowszczyzny. A oto i Koniuszewszczyzna, wie nad

rzek Serwcz. Tu za mostem na wzgórku, na lewo, sta

od dwóch z gór wieków odnawiany drewniany krzy wysoki,

na pamitk, e w tern miejscu by koció parafialny, zanim

zosta wymurowany o wiorst par w Horodyszczu, przez Ka-

mieskich okoo roku 1640.

Na prawo ztd wida o bór oparty dwór Mostytycze. Miej-

scowo ta, gdy to dzi pisz, przypomina mi nastpne zda-

rzenie. W czasie wojny laymskiej 1855 roku. gdy ze szwa-
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<lioiUMii piilku jj;waitlyjski(li liuzaiuw Im. Jewo Wieliczostwa

sta na kwaterze w Ilorodyszczu hr. Józef Hauke (Bossak),

n)l)ileiii z nim czste wycieczki do s^siedztwa, w antraktach

zaj naszych artystycznych i' literackich. (Pierwsz powie
polsk: „Tadeusz bezimienny", czyta ze mn — i pierwszy

ol)raz olejny przy mnie malowa). Otó, pewnego dnia, a byo

to w porze zimowej, wypado nam jako koniecznie by
w ISworotwie li pp. Niezab.... Dzie by mrony z zadymk.

Otuleni w niedwiedzie futra, w krytych saniach, zaprzo-

nych trójk stepowych rumaków, pdzimy na wieczór przez

zaspy i zamiecie. Wtem, gdy minlimy Mostytycze, petersbur-

ski waka i)uci bat po swojemu, — wichrem mkna si

trójka pod gór — wjadamy do Imrby niegu i — trzask! —
amie si co w zaprzgu.

— Ach hud^ty proklat! — zawoa Waka — opnua oho-

bla (Przeklestwo! zamaa si hoobla!).

— Tak cztoe budet? — pyta Hauke.

— Niczewo, wasze siatelstwo. — Nada zjezdit w dierewniu

(Trzeba do wsi pojecha).

To rzekszy, wawo wyprzg konie, poda nam cugle

i siadszy na jednego z nich, popdzi w kierunku jaki mu
wskazaem — i znikn nam z oczu. A zamie mrona tym-

czasem si wzmaga i wiatu Boego nie wida.

— Wiesz co, powiadam — ta zimowa jazda rosyjska, —
ta szalona trójka w dartego ora, to istny obraz Rosji. Bo

tylko zwa : Ten rysak w hooblach , co wycignitym kusem

,

pod batem wonicy ostatnich si dobywa i z gow zadart,

jakby zawieszon u duhy, pdzi nie wiedzc i nie widzc

prawie dokd — to lud rosyjski. Te dwa na orczykach ko-

nie z gowami w dó — z grzyw na wiatr rozwian zwró-

cone jakby w poprzek drogi — jak mówi Moskale „gaowki

k chwostam", pdzce w szalonym galopie nie wiedzc do-

kd — to modzie. A ten brodaty Waka na przodzie ry-

dwanu (którego najwygodniejsze miejsce zajmuje „pamieszczyk

i czynownik"). ten kacap w ty wychylony, w jednej silnej

doni dziercy napite lejce, w drugiej bat, którym bez koca
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i miary okada winnych i niewinnych , nie jest e to uosobienie

„saniodzierawija!" — Pdzi ta szalona trójka z dzikim wi-

stem i krzykiem przy monotonnym dwiku wadajskiego

dzwonka, — wród zasp i nienych huraganów — biezka-

miecznoj matuszki Rassiei", druzgocc wszystko co stanie na

drodze; pdzi, rzucajc miech dziki, urganie i postrach

dokoa , i pdzi bdzie a nie runie to wszystko w przepa

,

a czas nie zawoa: Stój! — opnua ohohla!

— Prawda — odrzek Hauke — obymy tylko w t}cli sa-

niach nie siedzieli.

— No , to si rozumie ; to ju nasza rzecz
,
przecie i mo-

skiewskie przysowie ostrzega: „W czuyje sani nie sadi"

(nie zagldaj do cudzego wozu).

Tak gawdzc, czekamy. Konie si niecierpliwi. Upywa

pó godziny, ' upywa godzina , zmierzch zapada , a Waki nie

wida. Nie znajc miejscowoci, zabdzi wród zawiei. Szcz-

cie nam jednak sprzyjao; bo bdzc po polach spotka pod

lasem chopów z furami drzewa, i ci mu dopiero pomogli

i nas odszuka i narzdzi sanie.

— Je;', ^e/, sawny zdie naród — al tolko szto biedny!

Tak to uwag zamkn t katastrof chop wielkoro-

syjski o chopie litewskim.

— Nieprawda — zauway Hauke — e to powiedzenie

moskiewskiego chopa daje do mylenia. Przyjdzie czas

moe, e ci dwaj niewolnicy porozumiej si z sob i oby

tylko nie na nasz szkod.

— Tak, tylko w tem pytanie, czy my, jako my, wtenczas

jeszcze bdziemy. C" est la uestion.

Wród takiej to gawdki ujechalimy szczliwie nast-

pn mil i atwo sobie wyobrazi, z jak przyjemnoci sta-

nlimy przed gankiem Sworotwy, i jak nam mile przemkn
wieczór i dzie nastpny w rozkosznych salonach tego miego

domu, gdzie urok niewieciego wdziku i gocinno staro-

polska szy z sob o lepsze. A do tego
,
jeszcze trzeba doda

,

bylimy modzi i rozmarzeni. Nie przeczuwalimy, e jeden
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z nas zfjinio frd/io na obcej ziemi od kuli pruskiej dru-

niefio czekao wygnanie!*).

Ale jedmy dalej.

Nareszcie, z ostatniej góry, widzimy przed sobji najwa-

niejsz miejscowo , na przestrzeni tych kilku mil . mia-

steczko Horodyszcz.

Majtno ta, do roku 1831 bya wasnoci jeneraa

hr. Ludwika Paca, ostatniego tej rodziny mezkiego potomka.

Pooona w piknej i yznej okolicy, nad rzek Serwecz,

miaa koció parafialny (od roku 1874 zabrany na prawosa-

wie) i cerkiew, niegdy unick, z miasteczkiem na górze; na

dole za za rzek, dwór z piknym ogrodem i pyszn alej wja-

zdow (zniszczon przez dzierawc), stawy, kanay, myny, —
mocami wodn i znakomit gospodark. Zmarniao to wszy-

stko póniej. — Za kocioem, na pochyoci góry. stara mo-

drzewiowa plebania, ocieniona wiekowemi brzozami, — za ni,

po nad wod, w malowTiiczem pooeniu, na górze, ród zie-

lonej dbrowy, cmentarz. — Wszystko to, jakby ustp z pi-

knej powieci, — zachwycao kiedy swym urokiem oko po-

drónika, — zanim si nie zmienio w ruin od 1863 roku.

') W par lat potem, tuki list od hr. Hauke otrzymaem. —
„Dziwi ci niezawodnie list mój z Kaukazu. — Otó nim mi
osdzisz, posuchaj. — Znasz mi i wiesz, em si odda zawo-

dowi wojskowemu z zamiowaniem. — Znasz te i Petersburg

i wiesz co tam robi, i jak si sprawuje modzie gwardyjska. —
Otó powiedziaem sobie tak: — jestem onierzem i polakiem,

—

mame jak inni zgni tu przedwczenie w nieczynnoci i roz-

pucie ? — Nie ; tak nie bdzie. — Gdy jednak dokoa w caej

Europie pokój, a tylko na Kaukazie cignie si partyzantka, —
ruszaj wic bratku tam gdzie si bij, a nauczysz si tego co

tobie i komu przyda si moe z czasem. Oto masz powód dla

czegom na Kaukazie".

Doda winienem , e ta wyprawa na Kaukaz , bya dowo-

dem faworów dworu — z którym przez siostr by spokre-

wniony, — i który mu na drodze karjery wojskowo-politycznej

wietn przeznaczy perspektyw , — czego byo dowodem wkró-

tce wysanie go przez Cara w sprawie poufnej do Napoleona III.
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Dioga to miejscowo i dla moich osobistych wsi)omuieii. Tutaj

to bowiem mieszka jako pleban przez lat trzydzieci ksidz

kanonik Bonifacy Chestow'ski , mój krewny, któremu najmilsze

chwile dziecistwa zawdziczam.

Z drugiej strony miasteczka, ku zachodowi, o pó wiorsty

przy zakrcie rzeki, znajduje si miejscowo zwana „Horo-

dok" — wielce ciekawa dla archeologów-. Jest to góra, wród
nadrzecznej niziny, jakby usypana — przyparta do rzeki,

o wierzchoku paskim, jakby citym. Byo to prawdopodobnie

przedhistoryczne starosowiaskie liorodyszcze ^ które z czasem

dao nazw pooonemu opodal miasteczku. By moe e w cza-

sie wojen póniejszych suyo za baterj, — gdy znajdowano

tu kule i odamy kartaczów. — O par staj, ku stronie po-

udniowej, wida kurhan porosy tarnin. — Nikt tu dotd,

o ile wiem, nie robi poszukiwa. O wiorst kilka ztd, jest

druga te miejscowo niemniej ciekawa, zwana „Okopy". Jest

to dwór, otoczony waem ziemnym i fosami. Nikt wszake do-

td nie wie, do jakiej si to epoki — i do jakiego wypadku

w dziejach odnosi. Jak zwykle przypisuj to Szwedom.

W Horodyszczu, jak powiedzielimy w-yej, droga roz-

chodzi si na dwie strony: w jedn na Polesie do Piska,

w drug do Niewiea. Ta wic ostatnia, wyszedszy z Horo-

dyszcza, mija na prawo gaj brzozowy, na lewo folwark Grzy-

bowszczyzn, dalej, rozsypane pod lasem domostwa okolicy

szlacheckiej Przewoki, dalej karczm Wygod na rozdrou

midzy Kodyczewem, Skrobowem, Michnowszczyzn — i wi-

jc si przez wzgórza mimo gajów, spuszcza si na dó, pod

liczny borek sosnowy, u stóp którego na lewo kunia i kar-

czma, na prawo za na wzgórku dworek Zaosie, (Chmielewskich.

Rzuciwszy tu trakt niewieski, co si pod gór do boru wspina,

skrcamy w prawo, mijamy drugi borek, z cmentarzem na

brzegu, i przejechawszy niewielkie pole, widzimy przed sob
u stóp Góry arnowej, w nizinie, bdcej ostatnim terenem

moczarów kodyczewskiego jeziora, niewielk z kilku domowstw

osad, a na jej brzegu, ród zabudowa gospodarskich, dwo-

rek ocieniony gajem, z pitrowym lamusem na dziedzicu.
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To Znosie Stypukowskich; — to miejsce, gdzie si
urodzi Adam Mickiewicz, i gdzie jako dzieci i modzie-

niec, nie jedno lato z brami przepdzi, — a które zawsze

potem, najcitniej lubi wspomina. O Zaosiu to )ezwj.tpienia

,

mylc, pisa po latacli wielu te sowa:

Polay si zy moje czyste, rzsiste,

Na me dziecistwo, sielskie, anielskie,

Na moj«a modo — górn i chmurn —
Na mój wiek mski — wiek klski...

Polay si zy moje, czyste, rzsiste!

Wpadam na cliwil^' do Zaosia, odwiedzi przyjaciók

mojej matki i moj, a siostr cioteczn Adama Mickiewicza,

dzi\Miie do niego podobn, zacn, mi serdeczn i niepospo-

licie wyksztacon, pann Józef Stypukowsk. Wic chwilka

rozmowy, yczenia i — do widzenia jutro — w kociele*).

— Spiesz, spiesz pan, nie zatrzymuj ci tym razem, bo

wiem ile wczorajsza zamie nabawia ti-wogi twoj matk.

Uspokój j i uciskaj odemnie. A nie zapominajcie te. em
ju na wylocie... dodaa ze smutnym umiechem.

Niestety, zowrogie te sowa wkrótce si sprawdziy.

Umara z suchot nastpnego lata. Chorol) i mier spowodo-

wa zgon ukochanego brata w kwiecie wieku, lekarza, zmar-

ego w Sawucie na Woyniu u ks. Sanguszków.

Gdym jej sów par przy poegnaniu powiedzia o no-

clegu i spotkaniu w Zbojsku, pogrozia mi niby paluszkiem,

powtarzajc sowa witezianki:

— „Pamitaj chopcze, to moja rada..."

— Jaka rada? — pytam z umiechem i jakby z obaw.
— Strzedz si 'witezianek...

Z Zaosia ju nam niedaleko; wic konie niecierpliwie

rw parskajc; Budrys w podskokach przed sankami, z rado-

) Koció parafialny w Stwoowiczach , z kaplic Loretask. Od
18G4 roku zabrany na cerkiew.
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ci na wiatr ujada. Tyuiezaseiii, \neczór cichy spuszcza sic na

ziemi, jakby nad kolebk piastunka, aby otulone biaeni

okryciem, ukoysa ukochane dzieci. I oto zabysa gwiazdka

na niebie, zapowiadajc pokój na ziemi ludziom dobrej woli.

Z gwiazdk przybywam do domu, i na tem te kocz.
Bo gdzie sowa, coby mogy odda powitanie matki, ucisk

doni przyjació, domowników — i miy, cichy sen pod strze-

ch domow.
Takie to byway dawniej podróe po naszym kraju —

ustpiy one miejsca innemu porzdkowi rzeczy, — wraz z ro-

mantyzmem i poezj — których miegsce zaj dzi tak uwiel-

biany i tyle majcy sprowadzi dobra na ziemi realizm. Czy

ludzko na tem wygra, czas to pokae. To pewne tylko, e
przy wszelkich korzyciach, jakie daje kolej elazna, wspo-

mnienia z podróy kolejowej, niedorównaj wspomnieniom

z owych czasów, gdy podróny by panem swej woli — i nie

by zamykany i pakowany, na haso wistu lub dzwonka. Ta-

niej
,

porzdniej i wygodniej dzi si jedzie , to pewna ,
—

ale e niesmak podróy dzisiaj o wiele wicej czu si daje —
e przejechana lotem byskawicy przestrze kraju, nic, prócz

chaotycznego obrazu i znuenia nie zostawia w pamici — to

take jest prawd, której nikt nie zaprzeczy. — Ale wrómy
do Wilna.



III.

Pohulanka. — mier Szymona Konarskiego. — Anna

Holznerówna. — Ponarskie góry. — Opowiadanie o bi-

twie ponarskiej w 1831 roku. — Wincenty Matusewicz.

— Jenera Chapowski. — Spalenie przez Moskw
Owsianiszek. — Przeprawa Dembiskiego przez Niemen.

— Nocleg polskiego wojska we Wsielubiu. — Gawda
kmiotków o powstaniu 1831 roku, wiersz Dra Sawicza.

— Uczta w lesie. — Toasty- — Powrót do Wilna. —
Imieniny Zana. — Druskieniki. — Przemówienie na

cmentarzu w Montmorency. — Naboestwa ; Wstrzemi-

liwo na Litwie; Odezwa do duchowiestwa. -^ Pogrzeb

Wasilewskiego. — Zakoczenie.





Dugo by mówi, przechodzi okropnie

AYszystkie od chway do niewoi stopuie

;

Dosy jest wiedzie, e niltt nie zagrzebie.

Ducha swobody, — chyba on sam siebie!

Bo wasne tylko upodlenie ducha
Ugina wolnych szyj do acucha.

MiCKIKWICZ

Uiiaur Byrona).

Jlo powrocie ze wit, reszta zimowych miesicy, mina ród
spokoju i pracy. Przysza nareszcie wiosna, a z ni, wycieczki

i studja artystyczne pozamiejskie. Pewnego razu wybralimy
si na majówk w Ponary, a e to o mil tylko od Wilna,

i e wielu nas byo, wybralimy si pieszo.

Byo to jako w ostatnich dniach maja, bo pamitam,
e kwity jeszcze bzy. O wscliodzie soca zeszlimy si na

umówionym punkcie, za Trock bram. Ranek by pogodny,

cichy, owiany atmosfer przesika zapachem kwitncych krze-

wów i drzew. Przyroda wykpana ros poranku budzia si
wypoczta i wiea, dziei-zgajc promiemi soika, jakby zot
nici, leciuchne mgy, rozesane po dolinach, co jakby gazowe

okrycia rozsuway si zwolna, by si z nich rozpowia zbu-

dzona ziemia. Po nad tem wszystkiem skowronki dzwoniy chó-

rem swoj piosenk, do której od czasu do czasu sowik

z ogiodów Pohulanki, jakby solista w tym rannm koncercie,

dorzuca swoje rapsodje i trele.

Dziwny ma urok dla kadego poranek wiosenny ; có do-

l)iero dla tych , co wzroli na wsi i zyli si bliej z natur.

Lecz jake by musi uroczym wtenczas
,
gdy si go wita ród
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dobranego koa serdecznych, modych towarzyszy, ród miejsc

tak piknych i pamitnych.

Po za rogatk Trock, na bramie której byy jeszcze

podówczas pogonie litewskie (dzi ory dwugowe), na lewo

wznosz si wzgórza. Tam to w 1839 roku rozstrzelany zosta

Szymon Konarski. Dugi czas, na nieporosej traw mogile,

znajdowaa policja ustawiane noc kwiaty, wic aby zatrze

lad dou, gdzie po egzekucji wrzucony zosta, cae to pia-

sczyste wzgórze zaorano, nawiózszy naprzód miecia i mierzwy.

Byo to za wielkorzdztwa jeneraa Mirkowicza.

W milczeniu pospnem mijamy to wzgórze , bo kady
z nas mia przed oczyma duszy ten obraz, na który patrza

niedawno.

O, straszna to bya chwila, pamitam j — jak gdyby

to byo wczoraj. Z trzech stron stao wojsko, z czwartej wy-

kopany dó — nad nim sup, a u supa uwizany w biaej

dugiej koszuli z zawizanemi oczyma Konarski. Z pod b-
kitnej czapeczki, uwitej rk narzeczonej, spaday mu dugie

jasne wosy, — biae lica krasi ywy rumieniec — i — jakby

dla kontrastu z tem co si dziao na ziemi — po nad tem

wszystkiem, niebo pogodne, jasne. — Tumy ludu niezliczone,

otaczaj wojsko, zalegaj pola. Chwila oczekiwania, niepokoju —
i jakiej nadziei; bo rozpuszczono pogosk , o przygotowanem

uaskawieniu. — Ale oto, wystpuje kilkunastu jegrów, umil-

ky bbny — cisza. Ukryci midzy szeregami onierzy, —
patrzymy na to w osupieniu, — a zowrogie przeczucie ko-

ata sercem i oddech tamuje. — Wtem — cichym gestem

zakomenderowano — rozleg si chrzst kilkunastu kurków —
chwila — pad strza, — i oto z pod dymu ukaza si prze-

szyty kulami wizie. — Trysna krew, — osun si na

praw stron, — gowa pochylia si na lewo — i zawis na

wizach. — Ujrza to tum, i jeden dugi, straszny jk, wy-

doby si z kilkunastotysicznej piersi... Ozwa si gdzie pacz
serdeczny kobiet. — Ale wnet zagrzmiay bbny, zagraa nui-

zyka i wojsko ruszyo ceremonialnym marszem dokoa dou. —
Rzucilimy si razem z tumem przez te szeregi ku mogile,
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aby ujrze raz jeszcze wrzucona w kajdanach do dou ofiar! —
Tratowano nas, bito kolbami, — ale unielimy garstk skrwa-

wionej ziemi — symbol mioci i powicenia dla niej.

— Ju to, co prawda, zawoa Otton Rodziewicz — me-
dyk, zwracajc mow do swego kolegi, co szed trzymajc

grub palk na ramieniu, — to naleaby si tobie, Grodni-

cki, order „yiituti militari", gdybymy go mieli do ofiarowa-

nia, za twój atak waleczny, wykonany na owego rycerza, co

konny i zbrojny tratowa kopytami koiiskiemi dziatw i ko-

biety. — Take go ci t twoj maczug skat, któr a-
skawie pelikanówk nazywasz, e mu na dugo, jeeli to

przeyje, nie przyjdzie chtka zbiera podobnych laurów.

— No, juci prawda, — posuya mi niele, ta moja la-

seczka, — odrzek Grodnicki, podnoszc w gór potny swój

kij dc)0wy. Mam te odtd dla niej nie mao respektu; auj
tylko, em w pospiechu, patn najniewinniej w eb konia,

zamiast raz dnigi pomaca jego pana. Wprawdzie to rozstrzy-

gno zwyciztwo — bo ko ugodzony wspi si — i tar-

gnity cuglami odurzonego jedca, run — i przywali sob
lycerza, o którym nie mona powiedzie e by: sans peur

et sans reproche. Co byo dalej — to ju nie wiem wcale —
bo jak wcieky biegem do dou.

— Ba, a któ tam móg wiedzie — cign który z ko-

legów — gdy ród tego zamtu, krzyku, bicia bbnów, mu-

zyki i paczu nikt nie móg nic ani widzie, ani sysze.

Widziano tylko na miejscu, gdzie pad adjutant z koniem,

kup skrwawionego niegu , a potem na saniach wiezionego na

wpó umarego czowieka. Mia to by podobno ów oficer wa-

leczny. W kadym jednak razie by to fakt, który...

— Co który ? — który nie uchodzi w dobrem towarzystwie

,

nieprawda? — przerwa z przeksem Grodnicki. — Wy to

panowie literaci chcielibycie zaraz zuytkowa wasz talent

wymowy, i zapewne przedstawilibycie panu adjutantowi nie-

waciwo i niemoralno jego zachowania si. Ale zapomi-

nacie, e na wymow nie byo czasu, a dziaa si kizywda

bezkarnie.

Wspoinnirnin r. nail Wilii i Niciiinn 6
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Zreszt, my medycy, gdy widzimy gwatown potrzeb,

dajemy cicie, i rzecz skoczona. O! nie deptaaby nas Mo-

skwa od wieku, gdybymy si trzymali tej metody, i mniej

bawili si w sowa!

Tak gawdzc, minlimy bór Zakrtu; dalej folwark

biskupi Ponary, który trzymaa w dzierawie zacna panna Anna

Holsnerówna, znana caej akademickiej modziey przyjacióka,

a której restauracja naprzeciw dzwonnicy witojaskiej bya
nie dla jednego zbawczym portem ród rozmaitych przemian

losu. — Sobarri w swoich obrazkach litewskich tak o niej mówi

:

„Niech was nie przeraa nazwisko niemieckie. Wilno po-

siada szczególn zdolno przetwarzania nietylko Niemców,

Wochów, ale nawet samych Moskali w dobrych Polaków. Li-

sta mczenników ostatniego powstania najdobitniej o tem prze-

kona mogaby. Ów Abicht, Nikolai, Molinary, Czerniajew,

którzy si powicili dla sprawy polskiej, nie nosz przecie

polskich nazwisk. A przypomnijmy sobie owych Platerów, Ty-

zenhauzów, Giinterów, Deraesów, Szoazelów, Moriconich, Ro-

merów, Borchów, Mohlów, Szulców, Korfów, Krauzów, Szmidtów,

Popowych, Zmajów i tylu innych. Wszyscy dzi s najle-

pszymi Polakami.

„Otó i panna Anna Holsner, cho kiedy tam przodkowie

jej przyszli z Niemiec, ale ona nie umiaa nawet ani sowa
po niemiecku, bya dobr katoliczk i najlepsz Polk. Mie-

szkanie przez ni zajmowane, skadao si z jednego do
duego salonu, i kilku mniejszych pokojów. Tu przedewszy-

stkiem zbieraa si modzie akademicka, palestra, urzdnicy,

a nieraz i sam pan profesor zajrza na kapustk duszon
z kiebasami, albo na przewyborne koduny litewskie. U panny

Anny podawano potrawy proste, ale przedewszystkiem litewskie,

silne i zdrowe. Za zotówk (25 centów) moge si naje
do syta, a do tego za 3 grosze wypi spory kielich dobrej

gorzaki , za dnigie 3 grosze dosta szklank piwa , a za 5 gi-o-

szy to i filiank wybornej kawy. Lubili te wszyscy pann
Ann, a znao j cae miasto, ba, caa niemal Litwa; a ma
si rozumie, i ona wszystkich znaa. ]\Iiala wówczas okoo
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lat 40. wzrostu susznego, tuszy okazaej, gosu mzltiego,

troclic wrzasliliwego. Mówia do wszystkici ty, nazywaa wielu

po imieniu; nieraz porzdnie wygderaa; ale wszystko to jej

byo wolno. Bo te panna Anna miaa wielkie cnoty. Dwu-

dziestu, czasami i wicej biednych akademików, jadali u niej

darmo, niektórzy po lat kilka, a tak to zdawao si rzecz,

prost i naturaln, e nikt si temu nie dziwi bardzo, nie-

którzy za z modziey nawet wymyla pozwalali sobie, kiedy

im byo co nie do smaku, lub nierycho podane.

Aresztowano j i uwiziono w sprawie Konarskiego. Wy-
kryto bowiem jego nocne z wizienia wycieczki do jej traktjerni

w celu spotkania si i porozumienia ze znajomymi. By on

dla niej boyszczem. W wizieniu, kócia si o niego stra-

szliwie, nawet z Trubeckim. wiczy te j bez miosierdzia,

a zawsze sam by obecny i pastwi si nad poczciw kobiet.

Póniej jednak wjpuszczono j, wrócia do swej traktjerni,

szanowana przez wszystkich". Taka to bya panna Anna Hol-

snerówna!"

Do innych uczszczanych a przystpnych dla kieszeni

studenckiej traktjerni i kawiarni, zaliczy trzeba, ukaszewi-

czowej z kulawym Mikoajem, Jastrzbskiej, Soplicy i Jodki,

sawn kodunami; kawiarni Julki, naprzeciw Remizy, Zuzi

przy dzwonnicy wito-Jaskiej i t. p. , a nie naley te zapo-

mnie o kawiarence pod ratuszem, gdzie za bajecznie nisk
cen, dawano kaw, a na oknie której czytae dowcipny na-

pis: Chod — my tu!

Nareszcie, doszlimy do karczmy „Dolnej", gdzie by
naznaczony wypoczynek i niadanie.

Zwykle w owych czasach, w podobnych zajazdach przy

traktach pocztowych we wszystkich od Wilna promieniach,

byy traktjernie utrzymywane przez gospodynie, które sprzy-

krzywszy sobie dworsk su]) , a znajc si na gospodai-stwie

i kuchni, osiaday na trakcie z uciuanym fundusikiem i pró-

boway tam prowadzi niezalen egzystencj. Miay te zwykle

dla posugi i przynty i co modszego przy sobie, w roli

szwaczek, kawiarek i t. p.

6*
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A wic zarzdzono niadanie, a tymczasem caa rzesza

rozpierzcha si po gajacli, polacli, jedni dla ierbor}'zacji na

kaci, inni z ksik rozoyli si na miedzach ród anu
zboa, po nad którera unoszcy si gdzieniegdzie dymek,

zdradza obecno fajkarzy.

Znalaz si i chopek z bliskiego zacianku ; otoczya go

modzie, i dalej z nim w gawdk. Ci go racz podrónym

zapasem, tamci tytoniem, i ju si zawizaa dobra komitywa.

A chopek roztropny, byway. Jako mieszkaniec podnóa gór

ponarskich, pamita bitw 18 maja 1831 roku, bo by nawet

powoywany potem do gi-zebania cia polegych. Wic te za-

raz pokaza jedne z najbliszych tego miejsca mogi, ród

anu yta. Byto zaledwie znaczny wzgórek, na lewo idc ku

Ponarom. Polecilimy mu postawi nad t' mogi krzy , co

te sumiennie dopeni, bo dugie lata jeszcze jedc tamtdy

w trockie okolice, krzy ten widywaem.

Po niadaniu, na które wysadzia si umiejtno dwor-

skiej gospodyni, ruszylimy dalej. Stary trakt kowieski, wraz

od podnóa góry, wspina si krto coraz wyej , ród gbo-
kich parowów i lasu podszytego krzakami gstych zaroli.

Droga piasczysta i stroma.

Kto wjeda obecnie kolej do Wilna od strony Ponar,

minwszy tunel, ani si domyla, zapatrzony w urocze ich

pooenie, ile to poda i legend przywizanych byo do nich

i czem byy te góry dla okolicy, przed kilkudziesiciu laty.

Ile ztd modów gorcych wznioso si ku niebu, ile si tu

wylao ez i krwi, nie ród bitwy otwartej, lecz odnóa zbój-

ców zaczajonych, których tu bya przez dugie lata kryjówka,

to tylko sam Bóg policzy. Komu zreszt nieznany dramat

czy melodi*ama „Rozbójnicy w Ponarach", nie na fikcji lecz

na smutnej rzeczywistoci osnuty. Niead powszechny, spowo-

dowany brakiem poszanowania prawa i sprystej wadzy,

w ostatnich latach upadku kraju, wyrodzi, jak to bywa zawsze,

te bezkarne swawole , rozkiezanych namitnoci. Kto nie mia
czem opaci eskorty, poleca dusz Bogu, wjedajc w te

dzikie parowy; a gdy ju raz ród nie wjecha, trudno byo
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zawnkir , bo droga wazka . a góiy zarose rionistym lasem

,

po obu stroiiacli ineprzerwanym pasmem pitrz, si coraz wy-

ej i wyej, a do najwyszego paskowzgórza , na którego

krawdzi czyja pobono postawia kapliczk. To te liczne

wota zawieszone na otarzu, wiele zapewne mogyby powie-

dzie o dziejach tej przez dugie lata strasznej miejscowoci.

Gdymy stanli przed kapliczk, bya ju godzina 10,

wic na propozycj Józefa Majewskiego, co ju wówczas aspi-

rowa do stanu duchownego*) odpiewalimy na gosy (a byo
u nas we zwyczaju chóralne piewanie), ów pikny i tak nam

waciwy hymn: „Bóg nasz ucieczk i moc!" zwykle pie-

wany na Litwie w kocielnych suplikacjach
;
poczem, rozsy-

palimy si w róne strony, dla wyszukania miejsca do zao-

enia obozu. Znalazszy je , w punkcie , zkd si otwiera widok

na Wili, Zakrt i Wilno, rozniecilimy obyczajem litewskim

ogie, sprowadzilimy z bliskiej obery potrzebne rekwizyta

kuchenne, i oddawszy bero gospodarskie Mikuowskiemu,

który z nas wszystkich , kw'alitikowa si najwicej do roli Am-

tttriona, udalimy si, prowadzeni przez naszego chopka, dla

zrobienia rekonensansu okolicy i obejrzenia pola bitwy.

Nie trudno byo je znale, bo wszedszy do boru, co

otacza obszern polan, ujrzelimy zaraz sosny pozrywane

kartaczami do poowy. Nadszed te niebawem i gajowy,

ostrzeony dymem, co si wznosi pod oboki z naszego ogni-

ska. By to podyy ju szlachcic — gadua , — a jak si po-

kazao wkrótce, wiarus, niegdy z partyzantki Matusewicza.

Ws zawiesisty i gste brwi nawise siwe, daway jego czer-

stwej twarzy w>raz energii i prawoci, a zarazem i dobro-

dusznoci. Zapewniwszy si co do bezpieczestwa od ognia,

zbliy si do nas, a wprawnem okiem poznawszy kto jestemy,

pozdrowi obyczajem wojskowym, a potem wsparszy si na

strzelbie, tak si do nas odezwa:

) Ksidz Majewski Józef, byy pleban i dziekan grodzieski, wy-

gnaniec do Tobolska - Kurhanu w roku 18G2 , obecnie kapelan

u wód mineralnych w Druskienikach.
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— Ej, ej, moi panowie, co ta polana widziaa przed dzie-

siciu laty! Patrzcie na te sosny, — to to kule tak je po-

ciy. To tu dra ten bór od huku amiat mosanie, — a pod

kawalerj, to a ziemia jka.
— Tocie tu byli? — kto mu przerwa.

— Czy ja byem, mosanie, — ho ho! — ot tam naprawo,

szarowaem z naszym pukownikiem na czele, na kozaków!

Poznaa nas ta hoota i w nogi. — O, bo dalimy im krwaw
nauczk. — Czy ja byem! — tom ja przecie szlachcic z pod

osiel, — nazywam si Pogorzelski, a ojciec mój, co tam —
w Rykontach spoczywa — bi si z Moskalami pod Jasiskim

w Wilnie, mosanie! — A któ to doniós pukownikowi o za-

mordowaniu przez kozaków modego Hoppena i dwóch jego

przyjació w kpieli ,pod Mynkiem? Kto na ich lad napro-

wadzi? Kto potem, gdy si te otry zaparli w karczmie i strze-

lali do nas jak z baterji, podpali j, na rozkaz naczelnika?*)

Oj, wya ta psiarnia zanim j upieklimy. — Ti^wao to nie-

dugo. — Otoczylimy karczm i komu w niej byo za go-

rco i chcia zmyka, palilimy w eb. Jenera tam wprawdzie

nie bardzo nas za to pochwali — ale te bestje bay nas si

odtd jak ognia. Otó, mosanie, od tego czasu, przyj mi
nasz dzielny wódz do swego boku — i w dni kilka, byem
tu przy nim w tej bitwie. Hej, hej! — bya to bitwa! —
wietna, ale nieszczliwa! — bitwa mordercza. Trwaa od

4ej zrana do poudnia**), kosztowaa ona obie strony do

piciu tysicy zabitych lub ranionych. Lego te wiele naszej

modziey, co po raz pierwszy bya w boju. — Walczyli nasi

jak lwy. Ale napróno! Oj, ebymy mieli takich jeneraów,

jakich mielimy oficerów i onierzy, inaczej ju byoby na

wiecie... Tu zamilk stary, po chwili westch, i sn e mu
z oko zaszo, której nie chcia pokaza, bo si odwróci,

i zacz krzesa ogie do swojej fajeczki. Poczstowalimy go

tytoniem, i zaprosiwszy na nasz obozow uczt, wrócilimy

*) Przez dugie lata stay rumowiska tej spalonej karczmy.

**) Z pami0ników Stanisawa Jundzia prof. uniwer. wileskiego.
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do ogniska. Tam, lo/loywszy si na mikkim wrzosie, ciii-

giicliiiiy dalej gawd o Matusewiczu.

— To by uiosanie dziwny czowiek, w domu, dla swoich,

agodny jak baranek, kademu dogodzi, pamita o wszystkich.

Jego dwór w Owsianiszkach , to by istny raj dla suby. Ale

niech mu kto w di'0g wejdzie, lub niech si dowie o krzy-

wdzie wyrzdzonej któremu ze swoich, biada mu. ydów nie-

nawidzi. Ostatniej zimy, przed wojn, na trakcie midzy Je-

wjem i Malowank, kaza wyliczy pidziesit batów bogatemu

kupcowi, za skrz}'wdzenie chopa i arogancj wzgldem siebie,

a e si ten zasania i chcia imponowa medalem który

mia od cesarza, kaza nm ten medal noszony na piersi zdj
podczas tej operacji.

— W boju, to by istny szatan. Pamitam, gdy w dni kilka

po owej historji pod Mynkiem, gdzie mnie przyj do swego

oddziau, wstpi na chwil, do swych Owsianiszek; spodzie-

wajc si moskiewskiej zemsty, kaza z nich wywie wszystko,

do ojcowskiego Gabryelowa, co miao jakkolwiek cen*).

Przechodzc puste pokoje, spostrzeg, e zapomniano zabra

z szafy, konfitury i powida. W tej chwili przyszo mu na

myl, e gdzie tam ma schowany arszenik na lisy, a wic
rzekszy: „trzeba im to pocukrowa, aby lepiej smakowao",

zaprawi trucizn soiki i zamkn napowi-ót do szafy, nie-

wtpic, e si MosksYa do nich dorwie. Potem, poegnawszy

wszystkie kty, milczcy i smutny, wsiad na ko, i zakomen-

derowawszy, marsz naprzód! puci si z nami wycignitym

kusem ku Kownu. O mil, niedaleko Gabryelowa, spotka

rekonensans, w któiym by sam jenera Chapowski. Oddawszy

naleyte honory, i zdawszy spraw jako dowódzcy, usun si

na ubocz, i tam w kóku towarzyszy, które go otoczyo opo-

wiedzia o tarapacie , w jak by popad niedawno w okolicach

Wysokiego dwom, dokd uda si by z dwoma tylko luza-

kami, dla poegnania swojej bogdanki.

*) Opowiada mi to sam Matusewicz w Paryu 1858 rolrii.
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— Ot, jak to byo. Wiedzc, e wszedszy pod rozkazy je-

neraa, mam opuci te strony, postanowiem raz jeszcze ich

odwiedzi, i poegna. Par mil, có to znaczy dla mojego

szpaka! Ej al mi go! — A wic nad wieczorem, puszczani

si w drog, wiarusy za mn. Manowcami, lasami, przyby-

wamy szczliwie. A tymczasem soce zachodzi. Dobrze, my-

l sobie; w nocy wszystkie koty szare. Powrót bezpieczny.

Ale, na nieszczcie, poniewa tylko chwil miaem zabawi,

niekazaem odprowadzi koni do stajni.

Uwizano je u potu, przy którym wiarusy rozcignli

si na murawie. Wtem, gdy w najlepsze gi*ucham sobie, w fra-

mudze okna, z moj niebog, w chwili gdy podaj herbat,

rozlega si ttent na dziedzicu, i krzyk: „kozacy"! Spojrz

w okno, rzeczywicie Moskale. Spostrzegszy wojskowe czapraki,

rzucili si naprzód do koni, inni, widz, pdz ju do dworu.

Ha, nie byo czasu do stracenia; wic przez drzwi ogrodowe,

do sadu. Znajc miejscowo, i pamitajc e ogród styka si

z lasem, dalej w t stron. Dopadam lasu, patrz, — moczary;

drzewa rzadkie, skry si trudno. le. Wtem widz dó,

w którym wypalano kiedy wgle, a wic do dou. A tu sy-

sz ju za sob: „awi! awi! nie ujdiosz!" No, myl, tru-

dna tu bdzie sprawa. Wic poleciwszy si Bogu, pooyem
si na wznak, odwiódszy kurki moich kuchenrejterów i cze-

kam; — a ju noc tymczasem zapada, ciemno. Tentent zblia

si, woania, strzay, tu niedaleko. Wstrzymuj oddech, by

nie zdradzi si. I sysz jak mimo przebieg jeden i drugi,

i jak za nim caa ciba popdzia w las, woajc: „Matus!

Matus! awi, dziery jewo!" No, myl sobie, kiedycie ju
nmie minli, djaba zjecie teraz, zanim mnie dostaniecie.

Wytrzymawszy wic jeszcze chwil, gdy mnie ju tylko daleki

gos ich dolatywa, wydobyem si, i znajomemi kniejami,

gdziem tyle si nieraz napolowa, dostaem si do znajomego

zacianku, zkd ju na wózku, wróciem teje nocy szczli-

wie do oddziau. Ot co jest. Szalestwo, nie prawda!? Tak,

ale to ju modo temu winna.
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— 1 bijno. doda jenera, zbliywszy siy do nas; który

sua suclia zdaa, bo lubi Matusewicxa za jego brawur.

— Ale powiedz mi, prosz, zapyta go, podnoszc lunet

do oczu, jaka to by moe miejscowo, gdzie ten oto dym
widz; ot tam na lewo, gdzie kocz, si te lasy?

— To moje Owsianiszki pal si panie jenerale. Poskutko-

way sn tam moje konfitury.

Tu opowiedzia Chapowskiemu co zrobi. Skrzywi si
jenera na t relacj, i da rozkaz oddziaowi kawaerji, a)y

si uda w tamt stron. Wprosi si do tej wycieczki i Ma-
tusewicz i mnie wzi z sob. To to bya pociecha. Dwór
si pali jak wieca. Pozabijane woy. barany, pieky si na

ilziedzicu. Moskwa pia i piewaa w tryumfie na zgliszczach

dwom swego najstraszniejszego wroga, a mymy tymczasem

podpezli znanym parowem i sprztnli placówk (widet) i gdy

tak spite odactwo hula , zadraa pod kopytami ziemia —
wpadaj nasi — wsiadaj na kark jegrom, siek, kol. Co

ocalao chroni si do szopy. „Nieprzeszkadza! zawoa Matu-

sewicz , i gdy si w szopie zaparli sam ogie podoy — mó-

wic: „A no, spalili mi dwór to ju sam podpal t star

nider. Buchn pomie — bo i wiatr ju si by znalaz —
i oto dnig upieklimy piecze.

Posiada te dziwn zdolno orjentowania si w kry-

tycznej chwili. Razu pewnego, gdymy póniej z oddziaem

Dembiskiego, wykonywali ów sawny odwrót z Litwy, —
zdarzy si taki wypadek. Mielimy przej Niemen w Zbojsku

o mil od miasteczka Iwje w Oszmiaskim powiecie. Gdymy
si ju zbliali do Niemna, naraz widzimy za sob od strony

Iwja chmury Moskali. Dopadamy Niemna z moim pókowni-

kiem , co zw7kle by na szpicy, aby urzdzi przepraw i prom

przygotowa; patrzymy, — nigdzie promu niema! Zerwaa go

przed kilku dniami powód. Fatalno!! a tu ju Moskwa tu,

ledwie o lekkie pó mili okra nas zaczyna. Co tu pocz!
Nadcign nasz cay oddzia, nadjecha jenera, powstaje za-

mieszanie. Trwoga zajrzaa niejednemu w oczy, bo z jednej

strony Niemen, z drugiej przewaajca sia nieprzyjaciela,
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którego zagray ju dziaa; rozgljdain si, a mój pukownik

gdzie znikn. Gdzie Matusewicz? — pyta jenera — a oto

wanie w tej ciwili, wpada zadyszany na spienionym koniu,

i skada raport, e znalaz chopa, który mu bród bezpieczny

do przejcia pokaza — i podejmuje si przeprowadzi. I oto

w przecigu kwadransa, bylimy ju na drugim brzegu —
a niespena w pó godziny bezpieczni, dawalimy ognia do ko-

zaków, co jak psy gocze straciwszy lad zwierza, biegali

w lewo i w prawo szukajc przeprawy.

Pikny to by czowiek, postawy istnie szlachecko -ry-

cerskiej. Twarz podugowata nieco, pena, ws zawiesisty,

oczy ciemne — spojrzenie bystre — ruchy zrczne*).

Nazajutrz, po tej przeprawie, stanlimy na noc we Wsie-

lubiu. Miecina ta pooona o dwie mile od Nowogi^ódka, bya
wasnoci jeneraa rosyjskiego hr. 0'rurga, którego te rezy-

dencja bya tu po za rzek. Irlandczyk z rodu, by to zacny

czowiek w caem znaczeniu sowa, a jako wspóobywatel uy-
wa powszechnego szacunku. e za liczy si w subie, jako

peny i zasuony jenera, a nie chcia bra udziau w tej

wojnie, tak si urzdzi, e z danym sobie niewielkim oddzia-

em huzarów, manewrowa po powiecie w taki sposób, aby

nikomu nie zawadza, z powstacami si nie spotka, a w ra-

zie danym, zaprotegowa wspóobywateli w potrzebie. We
dworze pozostaa tylko pani jeneraowa ze swoim fraucymerem

' ) Matusewicz Wincenty, syn Tadeusza i Franciszki Rewieskiej

,

urodzi si 5 kwietnia 1801 roku w Owsianiszkach , wsi dzie-

dzicznej w powiecie Trockim. Pierwsze nauki pobiera w Kownie,

zk^d si uda nastpnie do uniwersytetu w Wilnie. Zawód oby-

watelski rozj)OCz od urzdowania, jako sdzia od wyborów,

sdu do spraw kryminalnych. Na tem stanowisku zastao go po-

wstanie 1830 roku , w którem jako organizator ruchu na Litwie

i przywódzca partyzantki , wielkie sprawie narodowej odda

przysugi. Po 28 latach tuactwa, wskutek amnestji Aleksan-

dra II wróci na Litw 1859 roku gdzie w lat kilka umar,
w rodzinnej swej majtnoci. — (Les pólonais et les polonaises

de la Revolution du 29 Novembre 1830 par Joseph Straszemcz.

Paris 1832).
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Zacna ta, pani i najlepsza Polka, skoro si dowiedziaa, emy
przyszli do miasteczka, aby tam noc przepdzi, zaprosia

starszyzn do dworu. O tern przyjciu i noclegu, tak mi opo-

wiada pukownik * )

.

„Zaproszeni do dworu nad wieczorem, zastalimy tam

nmóstwo dam. Zapewne nie mao si ich zjechao z ssiedztwa

na wie o przybyciu polskiego wojska. Przy wieczerzy, której

honoiT robia sama pani jeneraowa, ród rozmowy o losacli

wojny — zapytaa mi na wpó z umiechem na wpó serjo:

„czy to prawda panie pukowniku, co mówi, e przez zemst
za Oszmian, kazae pan drze pasy Czerkiesom?"

— Wcale nie, pani hrabino, nikt z moich onierzy nie

splami si dotkniciem tych nikczenuiydi zbójców. — Upie-

klimy ich, prawda, nie mao, ale to tylko wtenczas, gdy

zrobi to musielimy w obronie wasnej, gdy schowani zdra-

dziecko za wgie, strzelali do nas, zamiast si podda. —
Bo prosz wierzy, e o ile ci rabusie, mojem zdaniem, nie

robi zaszczytu armii rosj-jskiej, o tyle i my nie upatrujemy

zaszcz}i;u w zwycistwie z tak hoot. Gdy to powiedziaem

podaa mi rk, któr caujc, posyszaem cicho wymówione

sowo: „dzikuj".

Odtd sza rozmowa gwaniie, swobodnie, wesoo.

Po wieczerzy, przeszlimy do salonów owieconych rz-

sicie, a ztamtd wraz do wielkiej sali, ubranej w wiece

i kwiaty. Odezwaa si muzyka, i wspaniay polonez z Dem-
l)iskim na czele, otworzy bal. Zabawa przecigna si do

póna; — a mona sobie wyobrazi jaki by nastrój towarzy-

stwa — w tej przelotnej, a tak piknej chwili, wród nadziei

i obawy, niepewnych losów i rezultatów wojny.

Po rozejciu si, znalazem si w pokoju przygotowanym

mi na nocleg, z drzwiami od ogiodu. Znuony marszami

i tacem, usnem zaraz. e za przez cig kampanji przy-

wykem sypia, jak to mówi, na jedno oko, sur le qui vive!

sysz naraz lekki szelest — i czuj obecno czyj w po-

*) Powtórzy mi to sam Matusewicz w Paryu. (Przyp. aut.)
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koju; otwieram oczy i widz^, jak z niiokii nocy posta nie-

wiecia si wysuwa — zbli si do wezgowia mego posania

,

leciuchno jak duch nadziemski — schyla si, skada poca-

unek na mem czole i — znika. Usiadem, aby si przeko-

na e nie pi — i rzeczywicie, miarowy rucli zegara —
i jaki miy zapach, co si rozpyn w pokoju, upewniy mi,
e to widzenie nie byo snem"*).

Nazajutrz rano, zatrbiono na pobudk — wsiedlimy

na ko — i gdy wchodzilimy w dug lipow alej, powie-

way za nami chusteczki biae z okien paacu — niewtpliwie

z bogosawiestwem i yczeniem: do widzenia!

Niestety! Pierwsze si tylko speni miao! bo rzeczywi-

cie, szczliwie, pomimo tylu niebezpieczestw, dostalimy

si do Warszawy".

Gdy skoczy gajowy, zasiedlimy do obiadu. Rozoysty

i wiekami zgarbiony db, jakby namiot olbrzymi, okry nas

przed soca promieniami, — Dym ulatujc z ogniska, w fan-

tastycznych kbach wzbija si po nad wierzchoki sosen,

rumienic si od czasu do czasu iskrami rzuconej do ognia

gazi jaowca lub liciastej brzozy, które syczc w rozpalonem

ognisku, rzucay w gór blask chwilowy. Przed nami rowija

si obraz czarowny. Na najdalszych jego planach, na tle gór

sinych, dolin zalegao Wilno. Lew stron przysania na

bliszym planie ciemny bór Zakrtu; jeszcze bliej, z prawej

strony, jakby dla artystycznego stafazu — z gór porznitych

parowami, zstpowa ku Wihi stary las dbowy, — a porodku,

u stóp Ponar, jakby wstga bkitna, rozwiana wiatrem, „Wi-

lia naszych strumieni rodzica".

Pod wraeniem widzianych i syszanych rzeczy, usposo-

bienie i nastrój caego towarzystwa by podniosy. Ten krzepki

* ) Opowiada mi to sam Matusewic;.
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i dzielny stary wiarus, co na tych polach za ojczyzn walczy,

ten kmiotek co polegych grzeba, którzy jak w obrazie Grott-

gera, raz pierwszy z sob pokój zawarli, ta mód, co si

otarszy o ledcze komisje i Trubeckiego, w tej chwili obu

ich ze czci otaczaa, to byo uosobienie tej tradycji, co

z ojców przechodzi na nieodrodne dzieci.

Aby za te relacj o tej pamitnej bitwie poprze po-

wag niewtpliwego autorytetu, przywiod ustp z pamitni-

ków tego, co jako oficer sztabu, walczc w niej z szabl

w doni, zna i wiedzia z natury rzeczy wszystkie jej szcze-

góy. Hr. Kazimierz Krasicki miedzy innemi tak mówi:

„W walkach tych szczególniej odznaczyli si majorowie:

Hempel, Krajewski i Karbowski. Mojor Hempel gAvatownym

natarciem z Iszym szwadronem przypuciwszy konnic mo-

skiewsk prawie na 400 kroków, i zakomenderowawszy do-

piero wtenczas: „Do ataku bro, marsz, marsz!" pierwszy

zachwia szeregi nieprzyjacielskie; poczem rzuci si na nie

Krajewski z 2gim szwadronem i w zupeny wprawi niead.

Skorzysta z tego Ivarbowski , wykonawszy z 3cim szwadronem

wietn szare, rozbi i rozprószy jazd moskiewsk i dolecia

a do wysypanej baterji moskiewskiej , na najwyszym punkcie

gocica, idcego z Wilna do Kowna w l^onarach. Wraenie

tych wietnych ataków byo tak potne, i kiedy niebawem,

po szybkiem sformowaniu si szwadronów naszych, rozpoczlimy

odwrót, Moskale wcale nas nie cienli. a dopiero zbliyli si

ku nam pod Kownem".

„Straszna to bro. ta lanca uaska, gdy ni wada dzielne

rami. Nie zaponm nigdy widoku, jaki miaem przed oczyma

w tej bitwie, powiada mi autor powyszego pamitnika. By
to przeraajcy jej epizod. Kiedy bowiem w szalonem natarciu

naszych uanów na jazd moskiewsk, zwary si z sob obie

strony, jeden z ich rbaczy zapdzi si zanadto ród naszych.

Zawrzaa rozpaczliwa walka. Nie upyno jednak chwil kilka,

a oto widz, ów rbacz, na wpó martwy, bo przeszyty na-

wskió, pdzi napowrót niesiony ju tylko instynktem konia,

do swoich; lanca za, któr zosta przebity, w nim utkwiona
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z tyu, rzuca si w szalonym pdzie na wszystkie strony,

a krew szerokim strumieniem bucha, znaczc za nim krwaw
drog. ~ Okropno!"

Na zakoczenie naszej uczty — ród toastów, które nie

szampanem ale miodem kowieskim spenilimy, wygosiem
wiersz jednego z kolegów i przyjació moich, Franciszka Sa-

wicza ucznia medycyny, a od niedawna onierza na Kaukazie,

jednego z grona najdzielniejszej modziey, w krywieko -biao-

ruskiem narzeczu uoony, o powstaniu 1831 roku na Litwie

i Rusi nastpne*):

Tam blizko Piska, na szyrokom polu

Hde mi ubami pywie Strumie bystry,

Tam — sidia Litwin rozkazywau swu dou.

Z boku Woyniec sidieu zatoczysty,

Z pieredu Pinczulc wiesom sia spiraje,

I na hutorku pilno uwaaje.

„Hdie sia podiy ety dawny lita

Szczo my za wasny broszy sol kuplay,

Szczo bez raszportu idi chot' w kraj wita,

Szczo my Moskala i w oczy ne znay

!

Hdie klniesz radot' muzyki ihrajut'

Mied, piwo Ijetsia, diewczata huajut.

A tut szynkarka czastuje pryboa;

Tabdy to Polszcz wiatia sia Boa!
May padatki — broszy jak miakiny,

U chlewie karowy, byczki, wini,

U kamore pouno , cbot' pi na swojacb

,

W cbatie czystieko, jak w paskich pokojacb

) Franciszek Sawicz , syn ksidza unickiego , z Polesia , ucze
czwartego kursu medycyny, skazany w sodaty na Kaukaz — po-

potrafi z czasem umkn z wojska, potem jako lekarz osiad

na pograniczu Podola i Woynia
,
gdzie od wszystkich szanowany

a ubóstwiany od wocian, kilka lat przepdzi pod nazwiskiem

doktora Heli i tam umar.
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Tak to bywao u nas imi wami!
A tiepier, hdie tyje szczastje sia podio?

Hdie hlaniesz — ludie braszczat acuchami,

Hdie kiniesz — slozy, a yty nie mio
Bo z czeowika wysysajut siy —
A wsio to cary Moskali zrobiy.

„Nasz Matusewicz prynamsie skrepiusia

,

I na Moskalach doo otomstiusia.

Bo biu jak sobak — rezau jak tielata

A mi dryay so strachu czertiata.

(piew). A jak tiahnuu na dubinu

To stoj na anu,

Pytau : — a szczo wray synu

Czy widisz Oszmianu?!!

Ot tepier to niewira pobaczyt'

Popomiataje, szczo to Litwa znaczyt'".

Woynie^^Chwiedor siebie otozwausia

„A nasz Róycki maaja osoba.

Pered nim Moskal i w chlewie chowausia,

Da-j tam niezdobreu, bo wytiah z pod oba.
I w ob sobace — a idi psia wiara

Tam k czortu w Moskwu, do swojeho Cara".

Kachnuu Mikita, wiesom w ziemlu stuknuu;

„Czy tolko ludi u was sia nahodiat?

Jeszcze i mi nami , wilny duch ne stuchnuu.

Koy to Pinczuk, jak stary ponosiat,

Po nowoj witie pierepiarazausia

,

Sjezdiu d» Piska — da-j broszy nabrausia,

Na once nowo da-j bachwisto patje.

Na diewce, kramna chustka powiwaje.

A tepier, lidie hlanesz, samo tolko atje

W doma w kieszeni — niczoho nie maje,
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Bo z czeowieka wysysajut siy,

A wsio to cary, moskay zrobiy.

A nasz Pusouski mau sztuku sprawiu

Na Piereclirestie jak u Neulu bawiu!

Oj sypalisie Moskali jak muchy,

A byo miasa jaky potaruchy.

Albo Swieyski pan z Lubaszewa,

Albo muzyki z Telechan z Halewa,

Da-j Olesiewicz, pohaniec proklaty*)

Kab jon swoim krestikom udawiwsia!

Stau nas Moskalmi oprowaati.

A ue Moskal dobro sterepiusia.

Chot' wsio prepao — ale win za zminu,

Konieczno koy pojdy na hoynu!

Litwin, Woynie, podajte mi ruki

,

Tak, — prysiahajera na Hospoda Boba,

Caram na zhubu — panam
,
^a nauki

,

Szczo na toj zemli , niepowstanie noha

,

Ani eta pohaska, — ani eta tyraska —
Chot' sia wkorenit jak sia szataska

I Ty na niebie wsemohuszczy Boe

,

Ty Pan nad nami, Ty Pan sprawiedliwy

Niechaj nas biednych Twa aska wspomoe.

A kto nie szczyry, — kto niesprawiedliwy

Niechaj propadie z rodom i z nasienjem

,

Niechaj czort sree z czadom, z pokolenjem.

Skazaw, wsie try poceoway i po czarce wypiy hareki

1 po kaaczu wziay z tareki.

I douho sobie mioway.

A sonce witit i witer ne hude *

Bo sia zdiwyy — szczo to wilny lud!

*) Olesiewicz zdrad/i chopów, za co kr/y/ dosta.
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Gdym skoczy ten peen ni^'zlviej siy i prostoty wiersz

,

jedneni uizucieni przejci, wznieimy toast, na cze Sa-

wicza. Powstaem wtedy, i powiódszy wzro^iem doioa, wznio-

sem na odpowied toast: „liociajmy sie!" A l)y to toast

peen znaczenia w tej ciwili, )0 w nim spotliay sie donie

wszystcici stanów. IJy tam ^mioteli, )y stary wiarus, szla-

cicic. i )ya mód alvademic\a . co jakliy ywe ogniwo ol)u

tyci stanów. l)ran w swe rce prac da i)rzyszoci.

Wiek ju prawie mija, jak sprawa ludowa, zajmuje

w Polsce gel)sze umysy. Konstytucja 8 maja, powstanie Ivo-

i^ciuszkowskie, proia szlaclity litewskiej do tronu o uwolnie-

nie wocian z poddastwa (odrzucona); uciway prac sejmo-

wycli w 1831 roku, a póniej, propaganda Towarzystwa de-

mokratycznego , uciwaa szlacity galicyjskiej . oto gówne
stiidja tej sprawy. Tacy za mowie, jak St. Maachowski,

Staszyc. Konarski, Wybicki, Koataj — w Królestwie; ks. l\a-

we lirzostowski, Joachim Chreptowicz, Moniuszko, na Litwie,

oto gówni tej sprawy przywódzcy.

Polityka i sprawiedliwo, nagliy coraz wicej, al)y z tej

ogromnej masy narodu wydoby siy lece odogiem . siy

niezuytkowane dotd, na korzy istotn kraju; aby z nie-

wolnika, illoty. uczyni wolnego syna wspólnej ojczyzny.

Upadek i rozdarcie kraju, w chwili zacztej na tern polu

roboty, i j te })rzerwa nnisiay. Rzd rossyjski, w przewi-

dzeniu, e mu to w danym razie moe )y na rk, wraz

po zajciu Litwy i Rusi, wyda ustaw przywizujc kmiotka

do ziemi i jej waciciela, i podda go zupenej zalenoci

i poddastwu*).

e wiksza cz szlachty nie naduya tego przywileju

.

który j rol)i prawie panem ycia i mierci wocianina . to

*) Ukaz Katarzyny 1783 roku.

WsponinieniH b nail Wilii i NiemiiH. <
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rzecz pewna; bo poczucie sprawiedliwoci i tradycja patryar-

clialnego stosunku chaty do dworu, jak niemniej i opinja pu-

bliczna, stay tu na stray. e ale jednak dziay si liczne

i bezkarne naduycia , to niemniej rzecz pewna ; e wspomnimy

ju tylko ohydne imiona Woka z ^jUgomowicz , Steckiej^

i smolarnie poleskie, owe istne katorgi litewskie!

Otó, gdy ju w tym wzgldzie na rzd, co surowo

kara sam myl wyzwolenia ludu, liczy nie byo mona,

gdy przytem nieudae powstanie 1831 roku stanowczo prze-

konao, e bez udziau ludu wszelki luch powstailczy byl na

przyszo niemoliwy, a gorzej , bo w nastpstwach zgubny,

postanowiono dziaa na obywatelstwo, na szlacht, na inteli-

gencj, by sprowadzi porozumienie z ludem. Rzecz bya ja-

sna i prosta ; wic niewiele trzeba byo czasu i usiowania

.

aby si ta myl przyja, i aby znalaza poparcie ród ludzi

wiatych, miujcych kraj i pojmujcych nietylko przywileje

lecz i obowizki obywatelskie.

Oczywista zatem rzecz, e mód wileska, odziedzi-

czywszy w spadku, z czasów uniwersyteckich, tradycj sza-*

chtnych popdów, a bdca jakby drug serj prac dla

dobra kraju podjtych, chwycia si z zapaem tej roboty i we-

sza do spisku. Nie mia on wcae na ceu wywoania nowego

powstania, lecz tylko dy do podniesienia moralnego i ma-

terjalnego ludu wiejskiego, do pracy nad nim i dla niego,

do pojednania go ze szlacht, a zarazem, i do podniesienia

moralnego teje, a do czego pierwszym krokiem miao by
oczynszowanie i uwolnienie z poddastwa. Nie byo tu

wic nic wspólnego z ide póniejszych chopomanów, co nie-

ponmi e jedynie szlachta bya u nas wyrazem inteligencji

i polskoci — mniemajc e pracuj dla ojczyzny, lud przeciw

niej jtrzyli, na korzy trzeciego....

Przeciwnie, chciano pojednania na gruncie wymierzonej

ludowi sprawiedliwoci, i wspólnego interesu. Nie mogo
to by urzdowe, gone, lecz musiao by prywatne, ale

powszechne. I tu to wanie, wobec tego progi-amu, poczu

si rzd najniebezpieczniej zagioonym, i ztd to, z ca su-
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rowoci, zwróci! przeciw temu sw dziaalno, czujno

i przeladowanie.

Wielkorzdc Litwy by podówczas ks. Mikoaj Doho-
niki. Dumny ten sybaryta i satrapa moskiewski, oburzony, e
pod jego okiem, tam, gdzie on tak rad by si oddawa mi-

ostkom i zabawie, miano spiskowa i mci mu jego roman-

sowe wczasy, da pen wadz ks. Trubeckiemu , mianujc go

prezesem komisji. Skadali j Juferow, Anisimow. Pokrowski,

Arendareuko; seki-etarzem za tej strasznej komisji by Sie-

mienieko . brat znanego dzi ksidza Zmartwychwstaca

w lizymie.

„Najgówniejszymi wspódziaaczami lvonarskiego byli

;

Napoleon Nowicki obywatel gubernii Miskiej , Grzegorz Brynk

i Ignacy Rodziewicz z gubernii Grodzieskiej. Wileskie tajne

towarzystwo, jako gówni ajenci Konarskiego, skadali: kanonik

Trynkowski , Stanisaw Szumski , marszaek wileski ; Edward

Homer, syn marszaka wileskiego Michaa — skazanego przed-

tem na wygnanie; Justyn Hrebnicki marszaek Nowo-Aleksandr.

,

Medard Kocz, Franciszek Dobkiewicz literat i Seweryn

Romer, syn Michaa. Dusz wszake wileskiego zwizku,

a zarazem sekretarzem Towarzystwa i gównym dziaaczem by
Stanisaw Kozakiewicz adwokat wileski. Do waniejszych te
osób, którzy dopomagali Ivonarskiemu na Litwie, naleeli:

Antoni Orzeszko, Jan Bylewski, Tomasz Buhak, Ludwik Orda,

iManciszek Terlecki, Napoleon Jeleski i wielu innych. Na
czele modziey akademickiej wileskiej stali : Franciszek Sa-

wicz, Jan Zahorski. Kazimierz abczyski, Woronicz.

„Wszyscy oni skazani zostali na Sybir lub na Ivaukaz

w sodaty.

„Konai-ski wszed do Polski, jako robotnik podróujcy:

naprawiajc zegarki dniem, — szukajc ludzi z powiceniem
noc. W sukmanie chopskiej obiega clialupy nauczajc, e
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niewola nie bdzie wieczn — e przysza walka powoa ich

do broni, jako wolnych obywateli kraju. Chopi suchali go

ze zami w oczach, praechowywali go i wsi)ierali. Tak prze-

bieg Woy, Podole, Ukrain i Litwo ca". (Obrazki li-

tewskie Sobarri).

Nad wieczorem poegnawszy serdecznie obu naszych go-

ci, sowem do widzenia za rok! opucilimy Ponary. Zanim

doszlimy do Zakrtu, z poza boru wyszed ksiyc i po nad

Wili, unosiy si ju mgy biae. A wic zanuci kto „Wszech-

mocny Boe ojców naszych Panie", i oto caym chórem od-

piewany, ten powany i wspaniay rozleg si piew. Przywo-

dzili tam Mikoaj Buhak, Mikuowski, Jan Pilecki, Otton

Itodziewicz, Bernatowicz, Micha Kalicki, Wasilewski, Zahor-

ski i wielu innych.

Gdy dzi to pisz — samotny i daleki, — po latach

wielu i wypadkach wielu , — jake mi bolenie pomyle , e
z maym wyjtkiem — wszystko to ju poszo, zkd si nie^

wraca — nigdy! e umilky na zawsze te gosy, i e donie

i te serca tak gorce i szlachetne w proch si rozsypal>.

I gdzie jeszcze?! po Sybiracli, tuactwacli, wizieniach prze-

wanie, A jednak

To moja wiara, e nic nie przepada

Co jak ofiara — na otarz si skada. (W. Pol).

Mrok ju zapada, gdymy si zbliali do Wilna. Dla

uniknienia wic podejrze, podzielilimy si na dwie polowy.

Jedni przez Zakrt brzegami Wilii — drudzy mimo Pohu-

lanki — wrócili do donui.

Nazajutrz wszake obiegaa wie , e modzie obcho-

dzia w Ponarach rocznic bitwy — i e odprawiaa tam na-

boestwo ])izcd otarzom wzniesionym na kociacli iMilculycli.
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Dylo w tiMii iiifco pijiwdy. bo w istocie pona tam ku niflm

otiaia t/ystu i .wi^^ta — otiaia kilku(lziesi^;ciii soic modych —
co luboway wiarc i mio ojczynie. Umocni siy

tam te i wze — co mia by zadatkiem lepszej doli.

rplynclo lat kilka. Zablinia si nie jedna rana na Li-

twie. Zacni lvawelin i Nazimow. kierowani uczuciem si)rawie-

<lliwoci — jako przewodniczcy ledczej komisji — wnieli

si»okój i otuch ród przeraonych i znkanych rodzin. Mo-
dzie rozpierzcha si po kraju, gonic za celem jaki jej sta-

stanowisko spoeczne przeznaczyo. Litwa odetclma.

NV tym to czasie, o jeden wicej wze, przywizany

zostaem do Wilna. Mieszkajc na Zarzeczu w donm Suckiego,

poznaem rodzin , z któr poczy mi bliski i serdeczny

stosuneli. Zbliya mi do niej nmzylia — oczarowa urok

dwóch sióstr, dziwnie do siebie podobnych. Tam to po raz

pierwszy i jedyny uczuem si szczliwym! Zawdziczam im

te wiele zotych snów ! Dobrze kto powiedzia , e
..wpyw ukoclianej kobiety, jest jak deszcz wiosenny; — cicliy,

rzsisty, przenika gbolco, rozgizewa ziemi — wywouje

ycie...
""

Miaem te tu i przyjaciela, do któregom si przywiza
od i)ierwszych dni przybycia do Wilna. IJy nim Micha Iva-

licki. Mieszkajc oba na Zarzeczu, jakkolwiek rónym oddani

zajciom, bylimy z sob najczciej. — Góry w okolicach

I*opowszczyzny, jako najjlisze. byy nam najbardziej ulu-

l)ionem miejscem przechadzek. — Tak zwany kurhan, czyli

giób Gedymina, zkd jako z najwyszej góry nad Wilnem,

otwiera si wspaniay widok na cae miasto i okolice, nastr-

czy nam ukryty w cieniu brzóz zaktek, gdziemy urzdzili

czytelni , w której naprzemian , czytalimy wszystko co nas

podówczas zajmowao. Ile to myli i pomysów zbudzonych

widokiem lecego u stóp miasta — i pysznych dokoa obra-
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zów natury — nie byy wiadkiem te miejsca... A bya to

dziwnie pigkna i poetyczna dusza! — bogata niewyczerpany ju

zasobem szlachetnych popdów i marze wzniosycli. W Uit

par potem oeni si, ale nie by w tym zwizku szczli-

wym. Trzymaem mu do chrztu syna , któremu dano moje imi

i to byo ostatnie nasze widzenie si. Doszedszy do zaszczy-

tnego w urzdzie stanowiska, umar wkrótce, z powszechnym

alem, ceniony od wszystkich i kochany.

W tym to czasie mniej wicej
,
przypada powrót z Sybe-

ryi Jana Czeczota i Tomasza Zana, o dwudziestoletniem blisko

wygnaniu. Obaj wróciwszy w Nowogrodzkie zamieszkali prawie

o miedz od siebie. Czeczot znalaz przytuek u pp. Wierz-

bowskich w Domatowszczynie , — Zan zatrzyma si czas

jaki u brata swego Ignacego, powaanego w Nowogrodzkiem

lekarza, tu obok pod Domatowszczyzn.

atwo sobie wyobrazi
,
jak powitaa Litwa powrót swoich

wygnaców, — i czeni byli dla niej ci dwaj mianowicie.

Nowogrodzka ziemia, co krajowi daa tylu mów wszelkiej

zasugi
,
pysznia si i teraz posiadaniem tych dwóch rozbitków

z licznego niegdy zastpu wileskich pracowników — tych

pierwszych ród modziey przywódców i pionierów na niwie

wzniosych idei. A czas by wielki, pokrzepi i podnie du-

cha, który od 1831 roku twarde bero cara Mikoaja przy-

gnioto. Jeszcze yo wielu towarzyszy z owych pamitnych

czasów promienistych, Filomatów, Filaretów... y jeszcze

w swoim Dworcu, pielgnujc wocian — i egzotyczne

drzewa, Micha Wereszczaka, brat Maryi, a przyjaciel i ko-

lega Mickiewicza; — yo wielu jeszcze innych bliej lub da-

lej... a nie rzadko nawet zbyt daleko po wiecie rozproszo-

nych, jak si to stao z Domejk i innymi.

Zan wróci czerstwy, peen si i energii, towarzyski,

serdeczny. Praca na polu nauk przyrodniczych w Syberyi ko-
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izystnio ^Yl)lynl;l;l na zacliowiiiiie równowagi sit jego tizycznyfh

i (lucliowycli. Czeczot wtej kompleksyi — wióci schorzay,

pos^^pny. Nie cieszyo go co zasta na Litwie. Otrzymawszy

posad )ibliotekarza u ir. Chreptowicza w Szczorsacli, zna-

nycli uczonemu wiatu ze swego arcliiwum i bibliotelii, wzi
si gorco do pracy w uporzdliowaniu lvsiegozbioni ,

.— prze-

platajc j zbieraniem poda ludowych i pieni z nad Niemna

i Dwiny, które te wkrótce i)otem wyda. Niedugo wszake

to trwao, — bo podupadszy na zdrowiu w tern osamotnie-

niu, jakiego tam dozna, nie mogc dalej podoa obowizkom,

ujrza si zmuszonym opuci Szczorsy, i przyj zapropono-

wan sobie siedzib w Domatowszczynie , ujty serdeczn

ui)rzejmoci pani domu a siostry kolegi uniwersyteckiego

p. Rafaa Slizienia, tego samego co znakomitym talentem jako

rzebiarz zasyn i)otem.

To te i nie dziw, e w dniu w. Tomasza, ze wszystkich

stron dawnego województwa — zbiego si wszystko, co y-
wiej czuo, do Domatowszczyzny. Tamto bowiem obchodzono

imieniny Zana.

Okolic Pooneczki, jako najbliej przyleg przedstawia

ksi Konstanty Radziwi, byy marszaek nowogrodzki i ku-

rator honorowy szkó , — zacny i powaany. Otacza go liczny

dwór przyjació, rezydentów, nauczycieli i guwernantek licznej

jego rodziny, oraz pa i panów z nim spokrewnionych. Kro-

szysk parafie przedstawia dom Jurachów; którego pani

domu, Radziwió>vna, patryarchalnych cnót matrona, nadawaa

ssiedztwu ton powan prostot swego ubioru i urzdzenia

domu. Córka ich wychowana póniej w Drenie, idealnej po-

staci jedynaczka, oddaa si namitnie malarstwu, — co

wszake nie przeszkodzio jej potem, odda rk Eug... Zaw...

z Galicji. Okolice Mira przedstawia jenera Miler, znakomity

niegdy oficer w 1812—1830 roku — a obecnie zawoany

gospodarz i dzierawca wielkich dóbr poradziwiowskich. Za-

dwiejskie strony miay tu kapitana Macieja Mierzejewskiego

z synami. Dobrze si jeszcze trzyma ten rycerskiej postawy,

istnie Napoleoski onierz , na którego piei-si byszcza order
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za SamosieiT, — co mu nadawa majorat z peiisy, a do

expiiacyi imienia i rodu. Dalej , okolic Stwoowicz przedsta-

wia szanowany powszechnie Micha Korybut podkomorzy no-

wogrodzki z Domaszewicz i Jezierski Alfons z Saczywek,

dzielny zabytek uanów szkoy ks. Konstantego, — oeniony

z siostr Domejków z Niedwiadki, — wyborny towarzysz

i tancerz, troch poeta i jako taki wszdzie podany. Dalej,

okolic Woroney przedstawia Konstanty Tuhanowski, kolega

uniwersytecki Mickiewicza, zacny i szlachetny entuzyasta,

dziedzic Tuhanowicz, tyle pamitnych z dziejów serdecznych

Adama i Maryli. Szczupo miejsca nie pozwala mi wyliczy

szczegóowo wielu innych, których charakter i stanowisko da-

way wstp do tego domu; — wspomn tylko dla pamici nie-

które nazwiska z tych^ co tam si wicej uwydatnili — jak

Abamowiczowie , Buhakowie, liorzdobohaty, Przygodzcy, Sli-

zieniowie, Domejkowie, Pilecki Jan, Puszkin Tomasz, Wolscy,

Rudziscy, Adolf Kobyliski, Szpihalscy, Haciscy, Naruszewi-

czowie, Protasewicz, Wojna, Siemiradzki i wielu, wielu innych,

z których ju wiksza poowa snem wiecznym spocza. ród
tych tak powanych wiekiem i zasug postaci, tych star-

ców — co szacunek wzbudzali, tej modziey, co jeszcze

deklamowa nie umiaa, prezydowa Jan Slizie z Bartnik,

chory nowogrodzki, ojciec pani domu, patryarcha licznie

rozrodzonej rodziny, starzec dziwnie piknej postaci.

Uosobiona tu wic bya w teni zgromadzeniu jakby caa

tradycya porozbiorowych losów narodu; — a i)rzodstawiali j:
kapitan armii Napoleona z pod Samosierry ; — podkomorzy

i chory powiatu; — oficerowie z wojny 1831 roku; — da-

lej ksi marszaek i kurator szkó, i nareszcie mód, z po-

ród której jakby w dalszym cigu „Dziadów" przeszo ju
nie mao przez katuszo ledczej ko misy i, któr kierowa

ksi Trubecki i patrzao na mier Szymona Konarskiego

w Wilnie, Woowicza w Grodnie.

Tacy to tam byli starsi ; atwo poj
,
jak bya mód

,

co bya ich dziatw. Z jednej strony wsuchana w opowiadania

rycerskich rapsodów, yjcych jeszcze i dzielnych duchem
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ojców, z (Inifiiej. wykoysana pieniami wieszczów, poezji},, któr

jakby podówczas przesika bya Litwa caa; pozbawiona i)U-

blicznejio ycia, a z nieni sposobnoci zuytkowania swej

enerjzii i wiedzy, odepcbnicta od czynu . ya jakby w jakiej

zakltej krainie marze. Kady modzian pragn by Konra-

dem, lub co najmniej Gustawem; — kady ubóstwia musia

swoj Maryl, nie troszczc si. czy j móg poj za on.
To te by to czas, w którym najmniej kojarzyo si maestw.
Nazwy utylitarnoci jeszcze nie znano. Ceniono wprawdzie mitry

i brabiowskie korony, ale nieznano jeszcze wartoci pienidzy,

i mio bez jutra, mio Gustawa i Maryi bya w modzie*).

Takie to wic byo towarzystwo, co zapeniao salony

obszernego dworu w Dolmatowszczynie , i które nareszcie po

zwykycb preliminaryacli wymaganej etykiety zasiado do stou.

(,)biad by na parset osób. Prócz stoowej sali, gdzie powa-

niejsi zasiedli, w przylegych pokojach usadowia si mód
gnipami dobranemi. przy maych stolikach. Nastrój by po-

ilniosly. — Miano uczci tego, co kiedy w danej chwili po-

wici si za wszystkich, i uratowa pó Litwy, przyjnmjc

winy wszystkich na siebie. Gdy wic nadesza chwila toastów,

wznoszc zdrowie solenizanta
,
przypomniano znan a tak mi

na zawsze dla modziey piosnk:

Gdy poczciwo wiatu zuaiia

Któ poczciwszy jest uad Zaua;

Wic panowie, jego zdrowie,

Wiwat Tomasz Zan!

atwo sobie wyobrazi zapa, z jakim t strof wygo-

szono, z jakim j przyjto, i t, wymowniejsz wezbranem

uczuciem ni sowy, odpowied, jak solenizant podzikowa.

Naturalnie, e gdy wnet nalano kielichy i drug zwrotk wy-

goszono na cze drugiego filareta:

*) List Ignacego Doraejki — (Mickiewicz w okresie Dziadów

przez J. Tretiaka).
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Gdy uwielbie godna cuota,

Któ poczciwszy nad Czeczota;

Wic panowie, jego zdrowie,

Wiwat Czeczot Jan!

blady, redniego wzrostu, i mocno ju schorzay Czeczot dzi-

kowa uprzejmie, ale zna byo ze wszystkiego, e go ju
hody tego wiata, szczególniej burzliwe, nie wiele ol)cliodz.

i nuij, wzrok jego wpatrzony ju „w t uchrong spokojntj,,

gdzie wieczno przebywa" (Euz. Sowacki). Natomiast

Zan, silnie zbudowany, o czarnych penych blasku oczach,

o kruczych w faliste kdziory rozwianych wosach, smag
i czerstw twarz by obrazem zdrowia i hartu, jakie mu
przebyte cierpienia naday.

Po obiedzie byo przedstawienie amatorskie, dawano

„Okrne". Tam to ród widzów i aktorów ujrzae wszystko,

co nowogrodzka ziemia miaa najbardziej uroczego ród kwiatu

swego towarzystwa, a narodowe stroje, tace i piewki do-

peniy upojenia widzów, których sercem wezbranem, to uczu-

cie radoci, to rozrzewnienia miotao. Kto zna te okolice

w owych czasach, nie zapomnia pewno tych tak zwanych

naówczas witezianek, cudnych i uroczych, których spotkanie,

jak w owej znanej balladzie , byo nieraz ród rozkosznych

czarów i uud fatalnem dla spokoju nie jednego serca!

Po okrnem i po wizance melodyi z motywów polskich,

wykonanej przez wyborn orkiestr Czechów, gdy podniesiono

kurtyn — ujrzaa publiczno na scenie stosownie udekoro-

wanej, chór modziey otaczajcej fortepian, — przy którym

nniie wanie przypad zaszczyt odpiewania kantaty, na cze
solenizanta, napisanej dla niego przez Gabryel z hr. Giinterów

ks. Puzynin , a e j dzi jeszcze pamitam , chtnie j dla

modej generacyi podaj.

Kto wiek dziecinny miej pustoty,

Umia uczyni drugich przykadem?
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Kto niloic serci wiliaa ilo onoty?

1 (U) iiicj swoim prowadzi ladem?

("liór: Zacny uasz mistrzu, niesiem Ci cze!

Kto za to czyste zapay serca,

W miejsce nagrody, niezrozumiany,

Odjeda musia jak przeniewierca —
W dalekie strony — szczerze pakany?...

Chór: Biedny wygnacze, niesiem Ci sze!

Kto, gdy przed sdzi znika ju wina.

Wraca nam jakby z drugiego wiata,

Litwa w nim swego poznaje syna,

A wiat uczony wita w nim brata!

Chór: Szlachetny mu, niesiem Ci cze!

Naturalnie, e burza oklasków, jak ten s[)iew wywoa,
mogaby rai wystarczy na cae ycie, gdyl)ym nie uwaa za

suszne przyj j jako liod naleny sowom autorki.

Po teatrze i herbacie , bal si rozpocz i trwa do bia-

ego dnia, przerywany od czasu do czasu umzyk i piewem
amatorów, ród których solenizant sympatycznym swym bary-

tonem odpiewa kilka piosnek filaretów. Nie potrzebuj upe-

wnia, e w takim nastroju bawiono si ochoczo, a gdy ju
dzie zawita na do)re, lotne sanki uniosy rozmarzonych

na krótki spoczynek do najbliszycli dworów, gdy nad wie-

czorem , znowu si cae towarzystwo napowrót zjechao,

i ociota trwaa znów do dnia.

Bawiono si te w owe czasy na prawd, l^ommo sro-

giego ucisku Mikoajowskich rzdów, ycie szlacheckie na Li-

twie, jak)y za dewiz przyjo t piosnk akademick: „Precz,

precz smutek wszelki!" — Po 1840 roku jaka otuclia wstpia
w serca. Wracajce po Nienmie wiciny z Królewca, razem

z talarami i winem, przywoziy zwykle najsroej zakazany to-

war: pisma i ksiki zagraniczne. Bya obfito wszy-

stkiego; chop odrabia paszczyzn; wyjazd za granic by
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wzbroniony; nieznano jeszcze owych kwestyi socyiilnydi, które

tyhi goryczy miay zatru stosunki dzisiejszej spoecznoci;

nieznano te jeszcze midzy ludem i owycli faszywydi inoro-

kuw, którzy nie w imi mioci , lecz w imi nienawici , mieli

do przemówi; nieprzeczuwano nawet tej nieszczsnej burzy,

któr mia widzie rok 46ty. Wiedziano, e si co warzy na

zachodzie, co si gotuje; to te i w zwykej nadziei, e si

co z tego i dla Polski wywarzy, bawiono si w blogiem ocze-

kiwaniu, w caem znaczeniu sowa. Modziey byo mnóstwo,

wic tancerzy nie brak ; tancerki hoe i urocze , rozmiowane

w pismach Hofmanowej. nie znay jeszcze potrzeby, szuka

sobie pozycyi i chleba po szerokim wiecie z Lassalem w rku

;

a wic zabawa bya ochocza i wietna. Polek nie taczono

jeszcze , ale za to poloneza wiód chory Slizien , a w mazu-

rze przywodzi Jezierski, Mazurem przezwany. I bya to jaki )y

wyjta kartka z Pana Tadeusza, którego ju wówczas

przepisywano w setnych egzemplarzach ; tylko e tam gównenii

osobami byli jeneraowie Napoleoscy, co z tylu bitew szcz-

liwie wyszedszy, przyszli do ojczyzny, by j znowu dla zu-

dnych rzuci nadziei ; tu , dwaj wygnacy, co po dwudziesto-

letniej niewoli z Sybiru wrócili, — przyszli, by nawiza

wtek przerwanej roboty, by pracowa dla ludu i wród ludu

.

w którego podniesieniu jedyne zbawienie ojczyzny

widzieli, — i aby nareszcie, pooy koci na tej ziemi,

za któr tyle wytsknili.

To te niezadugo, bo w lat par, jeden z nich Jan

Czeczot, wyczerpawszy wszelkie rodki, jakie pomoc lekarska

i troskliwo gospodarzy da mogy, na wiosn 1847 roku uda

si do druskienickich wód, gdzie po dniach niewielu Bogu

ducha odda. Pochowany w Rotnicy, na cmentarzu obok ko-

cioa parahalnego. gdy wówczas Druskieniki ani kocioa,

ani cmentarza nie miay, spoczywa tam ród kmiotków, dla

których za ycia by bratem. Szumi nm tam dokoa sosny

puszczy gbokiej i szmerze Ilotniczanka. jakby pie gro-

bow, niosc swe wartkie wody do bliskiego Niemna. Nie

mam potrzeby mówi , e pogrzeb by godny Czeczota i Litwy

;
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>.e hyh' pikne i jak na owe czasy, s^miao wypowiedziane

mowy ; e wszystko , co yo w Druskienikach , odbyo w dniu

tym piesz pielgizymk do Rotnicy, za trumn, któr my
modzi zanielimy a do gi'obu. Po latacli za kiku. nad t
mogi stan nap:i*o])ek. wzniesiony przez Leopolda \Valickiep:o

z Jezior (tego, co przed par laty zmar na wygnaniu w Ir-

kucku), na którym wyrjto wiersz nastpny, niepospolicie pi-

kny i treciwy. Antoniego E. Odyca:

Modo przepdzi w pracy dla nauk i cnoty,

Wiek mzki przetrwa mnie w próbaci i cierpienia

,

Mio Boga i ludzi — tre jego istoty,

Cay cig jego ycia — droga ku zbawieniu...

Imi jego w ojczynie jest wiecznie zwizanem

Z Adamem Mickiewiczem i Tomaszem Zanem

Kto wiesz czem oni byli — schyl skro przed tym gazem

;

Pomyl — westchnij — i módl si za wszystkich trzech razem.

W lat kilka póniej, po szczliwem poyciu z on,
któr by poj z rodziny witorzeckicli, w Wilejskiem. umar
i Tomasz Zan. Los mu oszczdzi boleci patrzenia na ruin

wszystkiego, dla czego y i cierpia. Iinar w czasie peni

uud. którycli nie podziela, a które za lat kilka miay by
tak >rutalnie i dziko zdeptane stop Murawiewa! Ostatnie

lata jego ycia byy jak)y streszczeniem jego uczu poubio-

nycli za modu i wspólnych nui z Czeczotem : mioci Boga

i ludzi. Dom jego sta otworem dla wszystkich, w najobszer-

niejszem sowa znaczeniu, lecz ju si rzadko ze wychyla,

oddany rodzinie i ol)Owizkom suby rzdowej. Opieka nad

ludem, praca nad rol i modlitwa, to byy najmilsze zajcia,

co nui do gi-obu towarzyszyy. Umar 185;') roku w Kocliaczy-

nie na biaej Ilusi, na onie rodziny i przyjació, opakiwany

od kmiotków, którym by ojcem. I*ocbowany w Smolanach.

gdzie mu Wadysaw ksiiie Lu)omii-ski pooy nagio)ek

z napisom:
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„Miy Bogu i ludziom, Tomasz Zan, którego pa-

mitka jest w bogosawiestwie".
mier jego dotkna bolenie wszystkich, którzy wie-

dzieli, czem by dla kraju; chocia nie brako i takich, z któ-

rych jedni zwali ho dziwakiem, drudzy marnotrawc.

Przyjaciel jego najlepszy i towarzysz z lat szkolnycli

.

Leonard Chodko, tak o nim w yciorysie jego mówi:

„Przyjcie i poparcie, jakie powstanie w 1830 roku zna-

lazo w Litwie caej, winne byo po czci Zanowi. On to

zasia tam pierwsze jego ziarno ; wprawdzie znalaz on w bo-

haterskiem i gotowem do czynu usposobieniu modziey li-

tewskiej siln pomoc w przeprowadzeniu swych zamiarów

przeobraenia moralnego , zawsze jednak potrzeba tu jeszcze

byo mocy przykadów i siy woli, aeby tym umysom go-

rcym nada kierunek uyteczny i powany, a t si woli.

i tym uosobnionym wzorem, by Tomasz Zan".

Kiedy go zrozumiej — i czy go te kiedy zrozu-

miej — wszyscy?!

Gdy mi po raz pierwszy wypado by w Druskienikach

,

byo to w drugim ich wietnym perjodzie; gdy przedtem bya
to tylko licha wioska, w której zaledwie kilkanacie osób

prawdziwie chorych pomieci si mogo, z naraeniem na

wszelkie niewygody ycia i kuracji. O zabawach i przyjemno-

ciach pobytu , rzecz naturalna , e i mowy wtenczas nie byo.

Drugi za to perjod, przedstawia je nam w caej ju wietnoci

,

a do której rozkoszne pooenie przyczynio si znakomicie.

Zamknite granice kraju za panowania Mikoaja, wzbro-

nione wszelkie objawy publicznego ycia, zmuszay polsk

spoeczno szuka sposobnoci porozumienia i zblienia si

wzajemnego — do czego czuje si w prawie kade ukszta-

cone towarzystwo. Diiiskieniki wic sam si rzeczy podajc

ku temu sposol)no, jako pooone na granicy Litwy i Kró-
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lestwa, sta sio musiay w swoim czasie poijdanym punktom

zetknicia. Zjedano si tam tumnie ze wszystkidi prowincji,

po zdrowie, stosunki, rozrywk — a nie rzadko nawet — po

karjer. A e nie znano jeszcze koei, ani posiadano na Li-

twie dróg )itycli i pulilicznycli powozów, wic z Ukrainy, Wo-

ynia, Ivróestwa, Intiant. biaej Rusi i mudzi cigny karety,

landary. kocze, a za niemi o)adowane n-yki i furgony z i-

cznu su:) i kucnii: — prowadzono konie cugowe, wierz-

ciowe. jednem sowem cale dwory ze zwykym zbytkiem

waciwym polskiej szlacicie — cigny przez piaski i puszcze,

gwarnie i dwornie. Zwyke jednej cliorej osobie towarzyszyo

liczne otoczenie modziey pci obojej z rodziny, gdy ta bya
zamon — a czsto i z ssiedztwa. Jednem sowem Druskie-

niki Btay si istnem rendez-vous wszystkim, którym pozycja to-

warzyska lub fortuna na to pozwalaa. A wic i)rzepycli . ety-

kieta , bale , koncerty, teatra
,
pikniki i wycieczki zapeniay

ycie tak dalece , e z wyjtkiem przykutych chorob do

oa, — brako nieraz czasu na istotn kuracje. Bya to te
w swoim rodzaju take kuracja, — bo odrywajc umys w spo-

.sób najwdziczniejszy od troski i myli o cierpieniu , uatwiaa

l)Owrót do zdrowia. Gdy za do tego dodamy, e pierwszym

i gównym u tycli wód lekarzem by czowiek mody, wy-

ksztacony, przystojny — obdarzony rzadkim darem ujcia

i zajcia wszystkicli — e by mm .an Pilecki, zrozumiemy

atwo powody, które w tak krótkim czasie okryy saw ten

zakad leczniczy.

Pooone nad Nienmem , na gi-anicy Królestwa i Litwy,

stay si jakby piercieniem, co o)a l)rzegi poczy. Rozumie

si , e podobne zetknicie si , zl)ienie ludzi rozmaitych sfer

i wyobrae, nie mogo nieodcbciaa korzystnie na t spo-

eczno , strzeon czujnie jakby pod kluczem jednego wiel-

kiego wizienia, mikoajowskich rzdów. Byo to wic jakl)y

okno tego wizienia, z którego mona l)yo rozpatrzy si
nieco po kraju i spojrze na wiat Boy. A stao si to wa-
nie w czasie, gdy wtek pracy spoecznej ze skasowaniein

obu akademii i>r/.»'rw;i sic w Wilnie,
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To te przeszli tdy wszyscy prawie ingowie znani z za-

suonej sawy: uczeni, artyci i znakomici obywatele kraju.

r()d bawicych si tumów, krztali si tam ludzie powanej

pracy, cieray si opinie , sdy, tworzyy si plany, udzielano

sobie nawzajem wiadomoci, które wiat obiegay, rodziy sie

chci, zamiary. Z gbokich i zapadych stron kraju przybyli,

odcici od ruchu umysowego i spoecznej pracy, wracali do

domu odwieeni, przynoszc nowe pojcia, pogldy, pomysy.

Po kadym te sezonie Druskienickim , zjawiay si nowe pi-

sma wydawane w kraju , albo przemycane z zagranicy. Wyda-

wano tu nawet przez lat kilka pismo perjodyczne Ondyn.
którego redaktorem by niepospolitych zdolnoci czowiek, le-

karz Wolfgang.

Gdy za nie byo jeszcze kocioa, który a dopiero po

latach kilku stan , wic w dnie witeczne , niezliczone po-

wozy unosiy wietn publiczno do Rotnicy, o pó mili

oddalonej. A bya to prawdziwa wystawa koni, zaprzgów

przepychu i dziarskiej konnej modziey, istne Lonychamps

litewskie.

Miay te Druskieniki i swój Palais-Royal. Nosio t na-

zw ustronie malownicze nad Rotniczank, przy jej ujciu do

Niemna pooone, wasno p. Haski. Pikna ta kolonia zo-

ona z ksztatnego paacyku, pawilonów i ohcyn, ocienionych

klbami angielskiego grodu, co ród kwiecistych parterów,

zstpowa w kondygnacjach a ku rzece — miecia w sobie

zwykle kwintesency eleganckiego wiata.

Dawaa podówczas ton Druskienikom hr. jeneraowa

Niesioowska, primo voto Potocka, siostra jeneraa hr. Lu-

dwika Paca. Wiekowa, a jednak dziwnie czerstwego umysu
ta pani , bya ciekawym , typowym , i moe ju ostatnim za-

bytkiem towarzystwa „z pod blachy". Posta to bya pra-

wdziwie arystokratyczna. Oko cienme, nos o nieco orem
zagiciu , usta o sarkastycznym zakroju , kibi wyniosa , czyniy

j podobn do portretów, co si nam z owej epoki dochoway.

Mimo podeszego wieku, dobrze si jeszcze trzymaa, stpajc

powanie a dumnie, a zarazem ujmujc grzecznoci:! iii<Mi(lan
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jak na cór hetmanów przystao. Obdarzona bystrym umysem
i dowcipem subtelnym . oraz darem opowiadania , bya yw
kronik owych czasów, kiedy to zabawa w wyszych sferach

,

ród zbudzonej rycerskoci narodu , ujtu w wykwintne formy,

bya doprowadzon do pewnego rodzaju perfekcji, przypomi-

najcej wietne czasy Francji. To te nic dziwnego, e jej

salony, bale , zaprzgi , byy celem naladownictwa tych wszy-

stkich , co si ubiegali o zaszczyt nieposzlakowanej elegancji

,

tak zwanego dobrego tonu.

Byo to w 1S44 roku gdym do Druskienik przyby.

Zamieszkaem w kolonji Haski , na pitrze , w owym wanie
paacyku, którego gówny apartament zajmowaa wspomniana

wyej hr. Niesioowska. Naprzeciw drzwi moich mieszka do-

ktor IMlecki. Dawne, l)0 jeszcze akademickie czyy nas sto-

sunki. e za jeden z pawilonów zajmowali jego krewni mar-

szakowstwo W...., dnigi , brat samej pani. Tytus Czeczot,

amator muzyki, z którym te od niedawna zbliy mi przy-

jazny stosunek, obok niego za mieszka dobiy mój znajomy

i towarzysz owów. Piotr Radowicki, który w roku 1863 tak

po bohatersku zgin , — wic od razu znalazem si w kóku

znajomem i ciepem. Obiadowalimy zwykle u pp. W...., któ-

rych uprzejmo prawdziwie litewska, podniesiona niezrówna-

nym wdzikiem pani domu , modej
,
piknej , a nadewszystko

w caem znaczeniu sowa, licznej kobiety, znana bya caej

okolicy. 1 mona sobie wyobrazi, jak byy mie te obiady

ród takiego gi-ona, na które si uprzejmo, wyksztacenie,

wdzik , talenta i dowcip skaday. Ile tam byo ycia promien-

nego modoci, poezj, marzeniem, atwo poj, gdy si

wspomni , e bya to epoka romantyczna w caej peni , epoka

ideaów!...

Dzi to wszystko spoczywa w giobie! Z szeciu osób^

co przy tym stole zasiaday, co byy do siebie sercem i du-

chem zblione, zostaem ja jeden. Na miejscu za owego

Palais-loyal, jego parków kwiecistych, jego wyszukanych

krzewów, labiryntów, które tyle lkliwych osaniay uniesie

i tyle wysuchay marze, — stercz gruzy kominów, i buja

W:j|i<)iiii)ieiiiii 7. nail Wilii i Niciiinu.
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pioun i pokrzywa. Poar przeszed tamtdy, a czego ogie

nie zniszczy, zniszczya burza 1863 roku.

Tylko u wrót wyamanych tej wietnej kolonii, dziwnym

losu zrzdzeniem, jakby na stray pamitek, w skromnym

domku , zamieszka towarzysz i przyjaciel wielu , rozbitek

z lepszych czasów, dzi ju tylko kapelan Druskienik , wrócony

z Tobolska i Kurlianu, a niegdy dziekan i pleban grodzie-

ski , ksidz Józef Maj

Tylko za Niemnem , na pustym niegdy piasczystym

brzegu
,
jakby oaza

,
jakby koszyk kwiatów, z pod cienia akacji

,

wychylia si rozkoszna willa*) co swym cieniem osania stru-

dzone poczciw prac czoa ludzi , którzy po dugich i cikich

kolejach wygnania, straciwszy prawo zamieszkania na rodzin-

nej Litwie, spogldaj na ni zdaa, czekajc zmiowania

i sprawiedliwoci Boej. Tam te tylko spotka mona dawn
uprzejmo i dawne cnoty : i ztamtd te tylko jako z waci-
wego punktu oddalenia , spojrze mona na przeciwny brzeg

Niemna, na Druskieniki dzisiejsze, spojrze — i wspomnie,

co ju bezpowrotnie mino. Oto jedno z tych wspomnie.

Byo to w 1861 roku. Obchodzilimy rocznic unii lu-

belskiej. Zjazd by liczny, bo prócz zwykych goci, zjechaa

si szlachta okoliczna z obu brzegów Niemna. Dziaajc w du-

chu czasu, po wielu debatach uchwalono na mój wniosek,

ogoszony na pimie, pamitk tego aktu utrwali zebraniem

funduszu, na danie stosownej edukacji dwom chopcom wiej-

skim z obu brzegów Niemna t. j. z Litwy i Korony; co te
i wykonano. Uroczysto dnia tego rozpocza si od nabo-

estwa , w czasie którego wygosi pikne kazanie . p. ksidz

Hundius z Wilna, pleban witojaski. e za chciano uczci

dzie ten najsolenniej , robiono starania, aby obecny podów-

czas u wód druskienickich ks. metropolita arcybiskup yliski

wystpi na celebr w kociele. Starania te wszake nie po-

wiody si, bo jakkolwiek w tym czasie rzd wiele rzeczy to-

lerowa, charakter urzdowy metropolity nie móg i w parze

*) Willa liomerów.
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z demonstracj patrjotyczn, bez naraenia jego osoby i sta-

nowiska. Skoczyo si wic na udaniu si po naboestwie

wprost z kocioa do mieszkania arcybiskupa*) caej ludnoci

i przyjcia tam jego bogosawiestwa. Rozumie si , e w dniu

tyra zdjta bya aoba podówczas powszechna, i panie uka-

zay si w bieli; wieczorem za mia miejsce koncert, a po

koncercie bal. W antraktach balu da si sysze znakomity

wiolonczelista Kossowski w polonezie Ogiskiego , Sowiaskim
wiecu i hymnie: ^Boe co Polsk'*.

Zabawa sza ranie, jakkolwiek nastrój towarzystwa by
podniós}' i powany. Noc te bya cudna. — Znueni tacem

,

znaleli miy wypoczynek na balkonach i ród kwiecistych par-

terów rozkosznego ogrodu i parku, dokd zdaa zaledwie

dochodzi z tajemniczej gbi parowu guchy szmer swawol-

nej Rotniczanki, co ukryta pod sklepieniem wierzb i akacyj,

pdzi tam bekocc i kajc, jakby ród causów poegnania

z uroczemi brzegi , — pdzi przez zaway, kamienie i porohy,

aby pa w objcia bliskiego Niemna. Czy te akcesorja balu

tak poetyczne, czy te gosy natury tak wymowne, znalazy

echo w duszy i usposobieniu tych co tam byli? — I ile tu

dopowiedziano sobie sów przerwanych wichrem szalonego walca

lub polki, kronika o tem milczy, — to tylko pewne, e dugo

przyjdzie czeka, a si podobne towarzystwo w podobnej

chwili zbierze , a si zgromadzi na raz tyle dzielnej modziey,

i tyle cudnego kwiecia ród pa Litwy i Królestwa.

Nazajutrz dan bya uczta poegnalna dla Koroniarzy, —
a nad wieczorem, odprowadziny na promie za Niemen. —
Zanim stan prom u brzegu, pkay korki szampana, kryy
toasty, gizmiaa orkiestra, i powana nuta hymnów popyna
gdzie daleko z wodami Niemna. Serca i donie zbliay si na

zawsze. — Na brzegu Królestwa wystpi wgrzyn , — a z nim

znów toasty, znów uciski na cze wzmocnionej unii , — bra-

terstwa, — nareszcie poegnanie. — I*o kilku przemówieniacli

,

gdymy ju odbijali od brzegu, wznielimy jeszcze jeden

) Dom Kiersnowskich — w ogrodzie.

8*
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toast — do widzenia! Ja. koczc moje przemówienie, wnio-

sem go w tych sowach: — Do widzenia bracia! na przy-

szej arenie!...

Niestety! sowa te bez namysu powiedziane, byy prze-

powiedni, która si dla nas wkrótce speni miaa!
— Zkd panu przyszo, trci w tak minorow nut —

wród wesoego nastroju wszystkich, — rzek mi St. Sot....

schodzc z promu na brzeg litewski.

— Nie wiem sam — odrzekem ; moe to byo wyrazem

tego, co niejeden z nas czuje na dnie duszy, e cae to we-

sele obecne, smutnie skoczy si musi...

Padlimy ród uczt i toastów ; nie tdy wic droga , aby

powsta z upadku. Za wiele sów i wina ! — za wiele

rozgosu

!

Takie to byy dawniej czasy — i takie byy Druskieniki.

Druskieniki dzisiejsze — to obraz dzisiejszej Litwy; —
panuj w niej przewanie: Moskwa, niead i ydzi. To te
patrzc na nie, z za Niemna, pomimowoli przychodz ci na

])ami te znane sowa Danta: Nessun maggior dolore che'

ricordarside tempo felice, nella miseria!

W tym to te czasie zdarzao mi si bywa nieraz

w Wilnie, ale nigdy mi jako nie przyszo zwiedzi „Rosy"

i spojrze na grób Sowackiego. Wasilewski te ju nie mie-

szka u rodziców. Obj on, jak powiedziaem, posad lekarza

w Workach, gdzie odda si z zapaem praktyce, zaoy dla

ludu wiejskiego szpital, leczy i wspiera kmiotków. Nieza-

niedi)ywa wszake rzeby, któr kadego z przyjció obdarza.

Cieszyo go bardzo, em si na scrjo odda malarstwu i em
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\Ys/etll do akadiMiii i)eteisl)U}xrskit>j. IMsywal do umie i zagrzewa

w pracy. Ostatni list jego wyda mi sig dziwnie julio misty-

cznym i smutnym. Koczc go sowem „do widzenia" — do-

da, jalcby po namy.le: „czy my si te jeszcze zol)aczymyV —
i czy liiedy sl^oczymy nasz rol)Ote cmentarn?..."

Pewnego razu
,

gdy mi wypada potrzeba w czasie wa-

liacji by w Wilnie . zaledwiem stan w zajedzie za Ostr

bram u Kosobudzkiego (dzi hotel Warszawski) — wysze-

dem do miasta, aby si rozpatrzy po ulicach i kocioach,

podug mego zwyczaju , odoywszy wycieczk do Werek i Wa-

silewskiego na wieczór. Znuony ui)aem dnia letniego, wsze-

dem do kocioa w. Jana. Ogromna i wspaniaa ta witynia

w której niegdy kaza Skarga, budzi we mnie zawsze nie

mao wspomnie. Tam to w czasach akademickich suchaem
kaza ks. kanonika Borowskiego, który by znakomitoci co

do wymowy kaznodziejskiej , w duchu klasyków francuskich

Massilona, Bossuetta, Bourdalouei innych. Tam byem na a-

obnem naboestwie, po strasznej katastrofie w Poryndze

1841 roku, gdzie kilkaset osób spono w poarze kocioa,

na którem . p. ks. Aleksander Wayski powiedzia mow,
co daa pocztek jego kaznodziejskiej sawie. Tam, jako w aka-

demickim kociele, odby si wspaniay pogi'zeb Jdrzeja nia-

deckiego , na którym najznakomitszy podówczas kaznodzieja

na Litwie, ks. Ludwik Tryukowski mia mow ostatni w y-
ciu, przed swem uwizieniem, wygnaniem i mierci na Sy-

berji; mow, co si zalicza dotd do arcydzie wymowy ka-

znodziejskiej. Tam te
,
gdy ustawiono organ niegdy Jezuitów

poockich— jeden z najwikszych w kraju, i gdy St. Moniuszko,

po powrocie ze studyj berliskich . obj przy nim posad

organisty, tam w porannych godzinach (a byo to w pónej

jesieni), w porannym jeszcze mroku — suclialimy zachwyca-

jcych tonów tego olbrzymiego organu, tego króla orkiestry.

l)od rk mistrza melodji — przyszego autora „Halki".

Muzyka tego organu ^ syszana pod- sklepieniami olbizy-

miej nawy kocioa, jake mi przypominaa nieraz ten pikny

wieisz cytowany przez Euzebiusza Sowackiego, w jego „Na-
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uce wymowy", jako wzór poezji naladowniczej , — a którego

jeszcze ze szkó Suckicli pamitam urywek:

Gdy dugiem brzmieniem czczc Pana nad Pany,

Zagrzmi, powane i wite organy,

Suchajcie, jak mikkie gosy

Ucho nasze echc mile,

Jak rosn, rosn w swej sile,

I w same bij niebiosy.

O
,
jak grzmi pene tony w tryumfalnej pysze

,

Jak si gwar przerywany ze dreniem koysze;

Lecz oto gos oddalony

Sabiej po powietrzu pynie,

I ronic ostatnie tony

Mdleje, upada i ginie.

(Z Popa przeoy Kruszyski).

O, ta muzyka Moniuszki, w tym ogromnym gmachu,

i w tych godzinach porannego mroku, to by koncert nad

koncerty

!

Otó, gdy tak przechodzc z kaplicy do kaplicy, zatrzy-

maem si przed t, gdzie zwyczajem miejscowym, na tym-

czasowym katafalku , stawi trumny zmarych, zanim poczyni

przygotowania do pogizebu, w wielkiej nawie kocioa, —
widz trumn, obyczajem wileskim otwart. Tknity jakiem

przeczuciem, zbliam si do ebraczki u progu i pytam,

kogo to chowa maj, kto jest tym zmarym, czy nie wie?

— A jake nie mam wiedzie, pan kochany!*) to Wasi-

lewski, doktor z Werek.

Jak piorun spady na mnie te sowa. Wstpuj na sto-

pnie, zbliam si do trumny, i patrz, o tak, przedemn
mój Micha!...

) Sposób mówienia pospólstwa w Wilnie.
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Skiiinioiiicieni. Myl i uczucie, zmciy si naraz, wobec

tak niesi)0(lziewaiiego nieszczcia

!

^'azajutl•z, na Rosie, gdy na jego trumn spady z glu-

ciym stukiem rzucone garstki ziemi, gdy si rozleg aobny
piew ludu: „Wieczne odpocznienie racz mu da Panie!" pa-

trzij^c w gb dou na nikncii trumn — jakby zbudzony

uczuem naraz cay ogi'om bólu i straty — pierwszej w mem
yciu. Polay mi si zy; pakaem jak si pacze brata, co

mi by wicej ni bratem ze krwi, — bo z ducha*).

Wracajc, spojrzaem na gi'ób Sowackiego... t)yszcza

na nim nasz napis niedokoczony....

I wszystko tam byo jak dawiej — tylko gazka ja-

minu, co miaa ju czas osoni kamie mogilny, poruszana

lekkim wiatru powiewem, koysaa si nad nim rzucajc cie,

ruciomy, jakby czyjej postaci... a oto i kapliczka, gdziemy

si kryli przed burz...

I znowu przeszy ata...

Studja artystyczne w Petersburgu , takie póniej w Pa-

lyu i Rzymie i t. d.
,
porway mnie na dugo. Gdym wróci

do kraju, znalazem go ród okolicznoci zupenie nowych;

kwestja wociaska eaa na stole i l)ya w caem znaczeniu

sowa: a 'ordre du jour.

Mio sztuki wszake, nie stumia we mnie uczucia

mioci kraju, i zarazem poczucia jego pooenia; owszem,

tsknota za nim zdaa, i zwrot od tego com widzia u obcych,

do rzeczy ojczystych, swoich, spotgoway j i roznieciy

pragnienia i clujci, wobec których wszystko co dotd byo
celem mych prac i zabiegów artystycznych, odej musiao

*) Pad ofiarij powiecenia ród epidemii, przy ou chorej wlo-

cianki.
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na dalsze plany; — czuem si^- przedewszystkieni synem mej

ojczyzny, dla której si nowa otwieraa era; czuem si je-

dnym z tych, co z mogiy Konarskiego unieli skrwawionij

garstk ziemi! Maluj{j,c, e tak powiem, jedn rk w paryzkim

Muse du Luxemhurg kopi z Appel des Condamnes Millera

przeznaczon dla Litwy*) z powodu analogii moebnej poo-

enia szlachty, jako przestrog dla niej, — drug pisaem

„Kilka sów Litwina"**), z powodu zagajonej sprawy wo-
ciaskiej , niepomylnie podug doszych mi wiadomoci w pe-

wnych koach traktowanej.

W tym to te czasie dnia 22 maja 1858 roku miaem
sposobno przemówienia na cmentarzu w Montmorency, przy

grobie Mickiewicza do szlachty przybyej z kraju do Parya.

Oto co powiedziaem

:

„Uchylmy gowy! bo oto przed nami gToby . p. Kniazie-

wicza, Niemcewicza, Mickiewicza i tylu innych wygnaców,

tuaczy! oto groby, przed którymi chyl si wrogi nasze!

Przybyli z rónych prowincji rozdartego kraju, zgromadzilimy

si dzi, w tej wspólnej pielgrzymce, aby cho raz w yciu,

przynie im tu wspólny wieniec z serc naszych.

Czem byli — jakie ich dziea — byoby krzywd wam
przypomina. Czyje serce nie pamita jeszcze pieni nuconych

mu nad kolebk, owych pieni, co mu wykoysay dusz, co

jego myl ku szlachetnym skieroway celom. Czyja pami
nie zachowaa tych dziejów, gdzie zapisane powicenia m-

* ) Obraz ten znajduje si§ w Warszawie , w domu pp. Niezabi-

towskich przy ul. Mazowieckiej.

**) Broszura ta drukowana bya w „Przegldzie" Elanowskiego

w Paryu 1858 roku, a nastpnie w Moskwie 18 Gl roku, stara-

niem modziey uniwersyteckiej. — Na podstawie myli w niej

zawartych , nieci mi wolno bdzie tutaj powiedzie , e trzewy

pogld , e nawoywania do pracy dodatniej , z czego w obecnej

chwili pewne stronnictwo przywaszcza sobie zasug i mono-

pol — jeszcze przed 25ciu laty goszone byy jako artyku wiary

na Litwie. I nie tam si te przygotowaa burza co zniszczya

t prac....
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ów, któr/y idc przez wiat . nie.li swe ycie na boje, w na-

dziei, e jJidziekolwick walczc, wywalcz ojczyzna*. Zamani

ale nie ugi^'ci, spoczli: — spoczli daleko od swojej ziemi.

Los z którym szli w cigych zapasach , zniszczywszy im wszy-

stkie nadzieje, odmówi im nawet grobu w ojczynie. Widzie-

licie z bliska gorzki ów chleb tuaczy. Poznalicie cho
w czci czem jest tsknota, chocia wasz powrót zawsze od

was zaley. Dla nich wszystkie drogi byy otwarte, prócz je-

dnej ;
— ])0 niej — leciay tylko ich myli przejte boleci

!

Uchylmy czoa i przed t garstk co tu widzimy! Nie

lata podesze jedynie te barki zgiy, siwizn przyprószyy te

gowy szlachetne i dumne. Pomimo nieszcz i zawodów, po-

mimo niedoli, ubóstwa i wszelkich zniewag losu, id oni od-

wanie i równo, patrz spokojnie w przyszo i na grób co

ich tu czeka. Uchylmy czoa, przed tem yciem peneni po-

wicenia i wytrwania, i)rzed tymi gi"obami penymi dla nas

nauki. Wemy z nich po garstce ziemi; bdzie to dar dla na-

szych przyjació i krewnych, droszy nad wszelkie upominki

l)rzywiezione z zagi-anicy. Czeka nas wielka praca — praca

nad sob i dla dnigich, od której aden stan ani pooenie

wyczy si nie moe; czekaj tam przedwszystkiem próby

i ofiaiy dla pojednania si z ludem. Gdy wic czasem nasza

wola si zachwieje i siy osabn, gdy nam moe al bdzie

odrobiny mienia, dla poprawienia losu — i kilku chwil na

dzie, dla podniesienia duszy naszego ludu, — niech ta gar-

stka ziemi, przypomni ofiary tuaczy, których wszystkie sto-

pnie ndzy nie zachwiay — którzy przeszli wszystkie gamy

bólów, nim ich w grób zoono

!

Wróciwszy wic pod nasze dachy, gdy nam serce uderzy

na widok pól i gajów ojczystych, w ucisku rodziny i przyja-

ció, ród ez radoci powitania, wspomnijmy o tych, którzy

czsto nawet przy skonaniu — nie mieli przyjaznej rki, coby

im powieki zamkna.
Wielka si epoka przed nami otwiera; — wiat na nas

patrzy, gosy z pod tych mogi woaj! — Wracajc wic
z tego cmentarza, wracajc do kraju, wyniemy ztd siln
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wol, aby ofiary krwi, ez i geniuszu tych co tu spoczywaj,

nie byy daremne, i nie zawoay o pomst do Boga.

Wy za cienie drogie wieszczów, wojowników, mczen-
ników, wy me czynu, bogosawcie naszej drodze, — upro-

cie nam pojcie naszycli obowii^zków i wykonanie icli w wier-

noci Bogu i ojczynie.

W par dni potem w Paryu, w Cafe de la Sourdiere,

gdzie si zbierali starzy emigranci z 1831 roku, i dokd cho-

dziem na gazety, nieznany od nich, jako wieo przybyy

(a trzeba wiedzie, e krzywo patrzali na przybyych z kraju

wojaerów, co dotd najczciej przyjedali do Parya dla

zabawy), miaa miejsce taka scena.

Jeden z tych starców, co mia w rku wiey numer

Wiadomoci polskich ," w którym bya opisana pielgrzymka do

Montmorency, naraz, ród ciszy ogólnej lektury, zawoa:
— A nieche mu Bóg nagrodzi! Przecie znalaz si je-

den, co....

— Co tam? — przerywajc um, zawoali wszyscy.

— Suchajcie!

Tu zacz czyta moje przemówienie. Otoczyli go starce—
koledzy; — ale w miar jak czyta dalej — zy mu zakry-

way wzrok, gos drze zacz — nareszcie uwiz w krtani.

Zapaka.

Widok tego kóka zacnych, wiekiem pochylonych sta-

ruszków — i tych ez co si im stoczyy po zoranych ndz,
i tsknot brózdach ich starych twarzy, — nie wyjdzie mi

nigdy z pamici!

Nie wiem co tam dalej byo — bo si wymknem w tej

chwili — niechcc si wyda mojem wzruszeniem.

Byo to honorarjum najwietniejsze w mem yciu!
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Nareszcie, ^dym wróci do i^raju, i poczu si\) w kole

lud/i szlaclietnycli, którzy z caym zapaem kierowanym po-

czuciem sprawiedliwoci, serca i rozumu, sprawie ludowej si

oddali, gdy nadszed czas i potrzeba wprowadzenia wstrze-

miliwoci wród ludu , który ju wkrótce mia by wolnym

,

wydrukowaem w Sowie petersburgskiem Ohryzki, Nr. 14,

odezw do ducliowiestwa , któr tu przytocz.

Moe to nie bdzie niestosowuem
,
przypomnie j dzi-

siaj w Galicji.

Kilka sów
w sprawie wstrzemili^voei na Litwie

roku 18B9.

Wielk bezwtpienia, wielkiego historycznego znaczenia

jest chwila obecna. Z rozkazu Najj. Pana. szlachta zostaa

wezwan do przedstawienia projektów, ku ulepszeniu bytu

wocian. Na podwignienie tej klasy ludu, czekay wieki.

Lecz do wielkiego dziea, wielu robotników trzeba.

Czenie bd pojedyncze usiowania, prace i chci, jeli ich

jeden cel w jedno ognisko nie ujmie. Podnie lud z nie-

doli, — jeste to tylko poprawi jego byt materjalny? —
.Taka rkojmia trwaego jego dostatku, bez podstawy, któr

tylko moe da religia, moralno i owiata; — i czy sam

ten dostatek nie oparty na nich, nie stanie si przyczyn jego

zaguby; czy lud ten prosty i niewiadomy i)rawie zego, przy

wikszej swobodzie
,

jak dzieci na swobod puszczone , nie

uyje jej na ze, nie zaniedba pracy, i nie zetrze z swego

czoa, tego pitna godnoci czowieka, którem go dzi na-

maci zamierzamy?

Do was to, pasterze duchowni, do was duchowiestwo

caego kraju, odpowiedzie naley; do was, przyj w pomoc
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W tern wielkiem i tmdnom dziele polepszenia bytu tejio ludu,

wród którego stoicie. Wy jedni najlepiej widzicie w jego du-

szy, znacie jego rany i bole — znacie jego skonnoci, macie

jego ufno.

Wiele ju lat ubiego, jak wódka staa si potrzeb,,

w kocu warunkiem ycia naszego kmiotka, jak staa si naj-

waniejszym produktem spekulacji. Przez ni to ydzi owa-
dli, — rzec mona krajem; jak pasoyt wyssali soki drzewa,

co im dao podpor — i sieci kredytu i lichwy, spltali

wszystkie ruchy gospodarstwa i przemysu. Oni to z kieliszkiem

w rku, wcisnli si we wszystkie przygody kmiotka, i zdra-

dn rad podan mu razem z trucizn, zawadnli jego mie-

niem i dusz. yd sta si powiernikiem, przyjacielem, do-

radc, — a znkany, obdarty kmiotek ruszy si z domu
nie moe, by nie czatoway na rozstawione na wszystkich

drogach szynki i pod rozmaitymi pozorami czyhajcy ydzi.

I oto wiek ju upywa jak ndza , a z ni choroby i miertel-

no, wyludniaj najyniejsz krain.

Wiosna kada gdzieindziej witana radonie , której przyj-

cie w naturze najndzniejszemu stworzeniu , trawce najlichszej

ycie wraca, u nas ze strachem spotykana, wyprowadza na

cmentarz zmarych z godu rolników, wyprowadza na pole,

do pracy cikiej, lud do upiora podobny! Gzem jest po-

wietrze, mór, cholera, tem od lat wielu, stao si u nas sowo:

przednówek. A owe dzieci wociaskie, poczte w pija-

stwie, — zrodzone i chodowane w ndzy, wte i niedone:
wiele to z nich umiera musi, dla braku piei'wszych warun-

ków ycia!

Lecz oto, ledwie po cikim godzie wiosny, po cikiej

krwawej pracy lata, doczeka si kmiotek jesieni, ledwie swój

plon oblany potem do stodóki zwiezie, i nie pospieszy je-

szcze przekn pierwszego ksa nowego chleba, ju si yd
do niego cinie, ju jedn rk podaje wódk czeladce, drug
po jej dobytek siga; i gdy jedni, na dnie kieliszka szukaj

zapomnienia niedoU, drugi liczy kade jego ziarno, staje si

zawiadowc i panem jego mienia.
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Oto panowie, przyczyna ndzy ludu. Nie od dzisiaj wi-

dzimy, jak si ta ofiara niewinna rzuca w konwulsjach mki,
i niem boleci zda si woa o ratunek nieba, nie widzc

y;o ju na ziemi. Rzadkie to wprawdzie ju chwile tego jasno-

widzenia; bo chciwo czuwa, by je trunkiem zala, by upoi,

upi czowieka. O, bodajby tylko upiony czowiek, nie

zbudzi si zwierzciem!

Ndza, pijastwo i swoboda, kiedy si spotkaj razem,

zym -s doradc!...

Niejednokrotnie ju si starano o powstrzymanie pija-

stwa. I zaprawd, aby mocno stan gmach reformy, trzeba

mu gboki przygotowa fundament; bo tylko lud trzewy,

moe zrozumie swe dobro . moe si podnie w swym stanie

moralnym i materjalnym. W tym celu, podwyszano ceny,

znoszono karczmy, naoono opaty na gorzelnie. Lat kilka

ubiego, skutek okaza, e lud do reszty zuboa, a z jego

potu i krwi, ydzi, spekulanci i przedsibiorcy, zoyli mi-

liony — rozdarli i podzielili si szat ofiary. Chybiono celu,

1)0 rodek by mylny, bo bogactwo kraju stanowi nie speku-

lacja i)0jedynczych indywiduów, oparta na eksploatowaniu sa-

molubnem sabszych , lecz na chrzecijaskim stosunku jednych

do dnigich i pomylnoci mas. *

Aeby czowiek unikn przepaci, trzeba aby j sam

widzia, lub trzeba mu j ukaza, otworzy mu oczy. Gdy

wic jedni ju si krztaj, by mu poda wiato, wy go uczcie

bojani Boej.

Do was wic kapani gos zwracamy ; mówi przez nas

caa ludzko, woa potomno, która nas osdzi, woa duch

czasu, który chwili do stracenia nie daje. Oto przed wami

dzieo, dzieo wielkie, nawrócenia po raz drugi Litwy. Spoj-

rzawszy na wzory, które nam przeszo podaje, wzmocniwszy

pier wasz wspomnieniem zasuonych wierze i krajowi m-
ów, wezwijcie Ducha w. by was umocni w tej pracy, która

was czeka, by wam da mio, co j wam lekk uczyni. Tamci

krwi i yciem, przypiecztowali sw nauk, wam pozostaje

powici troch czasu i dobrej woli. Nie trzeba tu talentu,
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wysokiego stanowiska, uczonoci; trzeba tylko myli, — ecie
synami tej ziemi.

„Idcie i nauczajcie!"

Lud wiejski prosty, on sów uczonych nie rozumie; nie

rozumie retorycznie utoczonych frazesów, wyuczonych kaza,
on tylko mow czynów rozumie. Nieche wasze ycie b-
dzie ksig otwart, z którejby czerpa przykad
i nauk!

Wysokie jest stanowisko kapana; nieobliczone korzyci

sprowadzi moe w dzisiejszych czasach spenienie jego obo-

wizków. Przyj w pomoc krajowi, monarsze, usun zawady

lece na drodze tej wielkiej reformy, pojedna dwa stany,

da ludzkoci godnych jej obywateli, podnie z brudu nao-

gów i wystpków ciao, i dusz czyst Bogu odda — zaiste

to czyn, na który czekaj wieki!...

mud i cz Litwy ju zawdzicza swemu biskupowi

to pierwsze haso, którem mocen najwyszem zezwoleniem

i bogosawiestwem Ojca w. powoa duchowiestwo swej

dyecezji, aby si wzio do szerzenia wstrzemiliwoci. Czci-

godny pasterz zrozumia stanowisko swoje wobec kraju i lu-

dnoci, przemówi, — i oto pijastwo ustao*). Nie organi-

zujc towarzystw, bez form, po*prostu silne wiar duchowie-

stwo, od stóp otarza rozpoczo nawrócenie, i cicho, spokojnie,

z krzyem w rku , modlitw
,
przykadem i upomnieniem

,
po-

nawianem przy chrztach, lubach i pogrzebach , dopenio naj-

wikszej rewolucji moralnej. Lud wytrzewia, przejrza,

i pierwszy raz wzdrygn si na widok karczem i gorzelni.

Dowiadczenie si wic udao, przykad gotowy, niedaleki.

Pojmujemy, e na Rusi braknie warunków, jakie sprzy-

jay duchowiestwu mudzi i Litwy. Wszake róno wyzna
nie moe by stanowcz przeszkod, gdy jest cel czysty

i szlachetny. Wykonajmy tylko nasze obowizki, a Bogu

zostawmy, uwieczenie ich skutkiem. In magnis voluisse sat

est. Przyjd po nas inni, i dzieo przez nas zaczte dokocz.

') 8. p. ksidz biskup Wonnozewski.
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Ale wasz pami uwieczy wdziczno kraju. Histoija za-

pisze, e duchowiestwo nasze, wieiiie tradycjom, co w chrze-

cijastwie nasz naród postawiy tak wysoko, — dotd dla

innych wzorem hy nie przestaje, i powoane do czynu w imi

wiary i ])ratei-stwa , wznioso sie do wysokoci swego powoa-

nia i odpowiedziao godnie wezwaniu.

Przejd czasy, umilkn namitnoci, i mimo wykrtów

egoizmu i faszu, spoeczno si uporzdkuje, i dzieo roz-

poczte dokona si musi. Chwaa wic tym, chwaa! co

w tem wielkiem dziele, wolni prywaty, dla mioci Chrystusa

i kraju, szczerze przyo rki.

Pisano w Stajkach, w Nowogiodzkiem roku is.")!*.

Odezwa ta nie pozostaa hez skutku, i miem mniema,

e na caej spoecznoci ziem biao- i czarno -ruskicli dobre

zrobia wraenie. Cytowano nie rzadko cae jej ustpy z ambony.

W pierwszych dniacli listopada 1851) roku wypado mi

l)y w Wilnie. Trafiem wanie, w tym czasie, kiedy we

wszystkicli kocioach z kolei odbyway si naboestwa solenne

z powodu wprowadzanej wstrzemiliwoci. Trzeba byo widzie

,

jak lud nasz tumnie zalega kocioy! Trzeba to byo widzie,

w miecie i na wsi , aby poj ca gbi jego wiary i ca
gbi jego niedoli. Pamitne mi wraenia wspaniaej pompy

kocielnej u w. Piotra w Rzymie, ale nie wiem, czy mi b-
dzie pamitniejsza chwila nad t, kiedy ujrzaem i posysza-

em, jak ten lud ubogi, w gbokiej skinisze, po wysuchaniu

nauki, wymawia sowa przyrzeczenia, a potem padszy na

kolana, gosem tumicym gos organu, woa: wity Boe.
wity mocny, wity niemiertelny! zmiuj si nad

nami! Zatrzs si koció przepeniony cinit cib; —
we wszystkicli oczacli, ku niebu wzniesionych, zabysy zy

rozrzewnienia i ufnoci. Zdawao si, e widz tesame tumy,
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CO za Jagiey spieszyy do clirztu w., przyjmujce teraz now
szat bia, na now epok ycia....

Ostatnim w Wilnie kocioem
,
gdzie si to naboestwo

odprawio, bya katedra. Po suplikacjach , intonowanych do-

branemi gosy wikarjuszów (czego si dotd pikny zwyczaj

w Wilnie przeciowuje) gdy otworzono drzwi zakrystji, —
i gdy literalnie runli tam wszyscy zapisywa si do ksigi ,

—
patrzc, z jakiem jasnem okiem wracali ztamtd, musiaa ci

pogodna i spokojna otucha wstpi do duszy, musiae pomy-

le : wielka przyszo czeka ten lud , w którym tak ogromna

ley sia moralna!

I rzeczywicie — zdawao si, e nadchodzi czas odda-

wna upragniony, e zabynie nam zorza pomylnoci , co

uwieczy, co nagrodzi miaa tyle ofiar i prac, tyle ki'wi

i ez. Lud wytrzewia; dziatwa si jego uczya; szlachta zbu-

dzona z odrtwienia zmian stosunków wociaskich, ja si

pracy; sprawa wociaska, a z ni i szlachecka, zaja wszy-

stkie powane i szlachetne umysy i serca. Stosunek chaty

do dworu sta si miar zasugi obywatelskiej, — po-

czucie obowizku hasem. Gdy oto jednym razem pad gi-om —
i wszystko runo! Gromadzone dziwn fatalnoci losu od

dawna na horyzoncie politycznym chmury, spowodoway burz

,

której nieuniknionem nastpstwem bya katastrofa ISliB roku.

Kórzmy si! — Za winy ojców potrzebna sn bya

ekspiacja dzieci!

Pracowa, czuwa, z wiar w tryumf prawdy, w spra-

wiedliwo przedwieczn, i — czeka — to dzi zadanie na-

sze. „Niech kady w pokorze ducha, stara si by
lepszym i uczyni lepszem wszystko co go otacza.

W tem tylko — i w tern tylko jedynie ley kamie
wgielny przyszego naszego odrodzenia" — i)Owic-

dzia liOrenzo Bussoni, przed odrodzeniom Wioch....
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— „Zaciya rka Boa — rzek Pius IX — nad przela-

dowcami, i spad kamie ze sklepienia wityni, który zdiii-

zjiota nogi kolosu"...

Straszne dokoa dziej si rzeczy — chmurny widno-

krg — i palec lioy widoczny!...

Czekajmy.

Jako epilog do tych wspomnie moich , niech posuy
wiadomo, otrzymana z Wilna, która mi daa powód do prze-

siania dziennikom nastpnego artykuu (Dziennik Polski

nr. 274 z roku 1880).

Ktokolwiek zna Wilno i jego okolice , nie moe nie zna
jego piknych cmentarzy, z których „Rosa" bezwtpienia do

najpikniejszych w kraju naley. — Pooony ród uroczej

miejscowoci, ocieniony wiekowemi sosny i zielon dbrow
brzóz i dbów, — urozmaicony falistoci wzgórz i dolin —
o tajemniczej gbi cieniów, o gincych w sinej dali wido-

kach ,
— jakby pozujcych dla malarza , zdawaby si by ra-

czej parkiem jakiej królewskiej rezydencji, ni miejscem

snuitku, ni rezydencj mierci. - gdyby nie cisza uroczysta

i rzewna, co tam ród mogi ocienionych krzyem zalega.

Na tyui to cmentarzu, ród wielu znakomitoci litew-

skich, spoczywa od 1814 roku Euzebiusz Sowacki, profesor

literatury polskiej na uniwersytecie wileskim, ojciec Juliusza.

Czas, ostatnich lat wypadki — a najprawdopodobniej za
wola , co tam i bezbronnym nawet grobom nie przepuszcza —
sprawiy, e z pomnika wzniesionego nm niegdy, zaledwo

szcztki pozostay. Nim wszake zatar si lad jego ostatni,

gorliwo ludzka, a z ni cze i mio, t<asama zapewne, co

przed wieki zbieraa krople krwi i szcztki mczenników ród
cyi-ków rzymskich , - dzi , idc za ladem szubienic i zni-

szczenia dokonanego mciw rk przemocy w peni XIX stu-

lecia, post<iraa si i ów gi-ób odszuka i odnowi.

Wspoiniiieiiia /. nati Wilii i Niciiiiiu. t'
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Oto co nam donosi list z Wilna otrzymany.

„Kamie na giobie Euzebiusza stan, czyli raczej, jest

ju w objciu starego, i wyglda dla mnie, jakby jn-zeszo

zasugi splota si z obecnoci i)amici i umacnia j.
„Przez dni kilkanacie, dwa razy dziennie, liywaem na

miejscu, dyrygowaem robot i mog ci pocieszy, e rzecz

wysza bardzo zajmujco, bo i piknie i powanie i t. d." 1», II.

Winnimy doda , e w odnowionym nagrobku , zaclio-

wano ksztat szerokiej piramidy citej, z gazów gianitu uo-

onej, której stron gówn przysonito now bry, z napi-

sem stosownym, pod którym umieszczono wiersz nastpny,

jaki E. Sowacki na krótko przed mierci;) napisa, w prze-

czuciu rycbego zgonu.

Wdrowiec , w drodze ycia , md stargawszy si
Wkrótce rzuc co mie i co mi niemile!

Bez trwogi, nie be^ alu, widz kres zl)liony,

Który znagla w nieznane przeniesie mi strony.

W t uchron spokojn — gdzie wieczno prze)ywa...

I któr chmura, pena tajemnic pokrywa...

Tak wic, to comy przed laty we dwócb tylko za-

czli — z czasem przez ogó dokonanem zostao...

Czy kady, co kae duch Róy,

A cao, sama si zoy!



CZE II.





RZUT OKA
NA STANOWISKO MALARSTWA POLSKIEGO

WOBKC SZTUKI U OBCYCH

RZECZ CZmSA S\ riBUrZNEM roSIEUZEML w ZAK IDZIE NAP.. IM. "SSOLISNKICII

12 PADZIERNIKA 1881.





Jedua z wybituiejszyrii cecli biecej u nas pracy, na i»olu

studjów historycznych, jest bez wtpienia, badanie, — szu-

kanie prawdy, — i co za tern idzie, — obliczanie si do-

datnich i ujemnych narodu.

Jestto symptom pomylny, bo dajc jasny pogld na

pi"zeszo, prowadzi do trzewego ocenienia zasobów chwili

obecnej, — i dróg, których przyszo jest celem.

Czynno to jest zreszt waciwa skoatanej burzami na-

wie, — która przebywszy je, — oblicza sw czelad, — napra-

wia poniesione szkody, — rozpina agle, — aby pyn dalej.

Do zasobów jakie kraj obecnie posiada, — niepodobna

nie zaliczy malarstwa. O niem to wic mam mówi, a mia-

nowicie, o jego stanowisku wobec sztuki u obcych.

Zabierajc gos w tej sali, której ciany zdobi najznako-

mitsze dzieo krakowskiego mistrza"), sadze, e uycie wyrae-

nia: malarstwo polskie, nie bdzie mi poczytanem za przesad.

Ho i na prawd, któ tego nie widzi, e w tych oto

czasach. - czasach ciszej ni kiedy niedoli w obu innych

dzielnicach Polski, — przychodzi nam w i)omoc. od niedawna

zbudzona , a ju do imponujcych rozmiarów urosa , — nie-

znana dotd, a ju p(»tna sia duchowa — malarstwo. Po

wielkich mistrzach sowa, wystpuje ona na widowni, —
niosc waciwe sobie wiato, — a unoszc je wysoko, —

•) Unia lubelska, J. Matejki.
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przyczynia si dzielnie, do wywiecenia prawdy, i faszu jto-

dawanego za prawd.

Sia to potna; — bo zataczajc krg szeroki, od pod-

dasza do paacu, — ncc urokiem treci i wdziku, —
a wic dziaajc na ducha i zmysy, przemawia jzykiem zro-

zumiaym pod wszystkiemi szerokociami wiata, jzykiem.

zrozumiaym dla wszystJcich!

Powitawszy j wic na tem miejscu, przypatrzmy si

cliocia pobienie drogom, jakiemi do nas i)rzychodzi.

Dzieje naszego malarstwa, nie przedstawiaj w odlegej

przeszoci , — tak w^spaniaego obrazu , — jakim si szczyc

inne szczliwiej pooone Europy kraje. Oparta na mieczu,

przez dugie wieki, 'Polska — nie miaa sposobnoci, —
ani czasu, — rozwija sztuki u siebie. — Miecz i lemiesz,

to byy narzdzia zwyke, jeeFi nie jedyne, — któremi pod-

trzymywaa sw egzystencj — albo jej bronia. — A jednak,

pooona w porodku dwóch cywilzacyi: wschodu i zachodu,

nie moga nie by odbiciem i jednej i drugiej.

Kiedy moe, gdy umiejtne badanie przeszoci pod

wzgldem zabytków sztuki , stanie si niezbdn potrzeb dla

tak podanego obrazu kultury naszej , — i dokonanem zo-

stanie we wszystkich dzielnicach naszego kraju, — odnale

si da, oprócz znanych nam dotd, nie jedno znami rodzin-

nego talentu, ród kocioów i cerkwi, w gbi Karpat

i puszcz litewskich. Zanim to jednak nastpi, musimy zaj
si tem co mamy i znamy.

Jak dla innych, tak i dla nas, kolebk wspóln malar-

stwa, po upadku sztuki staroytnej, bya niezawodnie szkoa

bizantyjska. Surowa i zimna, — w ciasnych granicach ka-

nonu zamknita, — jakkolwiek przetrwaa wieki, i panuje

dotd we wschodnim obrzdku, — jako negacya pikna

i wdziku, przestaa ju w Xin wieku wywiera wpyw swój
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na zarhodzlr , a nastypiiio i w Tolscc. Ws/.ako , pr/ynic-

sioiia <lo nas wraz z thrzetijastwein, rzecz niezawodna, i
w pierwszych jego czasach, i»anowa nmsiahi przewanie. e
nioghi by w swoim rodzaju wietn, — e jej cze deko-

racyjna, jej ornamentyka, tak whiciwa pojciom wschodniej^o

przepychu. — jej cienne malowania, nie ustpoway kunsz-

towi zotniczemu i rzebie . — których hidy doclioway si

nam w kielichach Trzemeszna i sawnych drzwiacli gnieznie-

skicli. — pozwala przypuszcza wzgld, — e to byy czasy

liorcej wiary, a wic otiarnoci narodu, — który przeraony

z)rodni królewsk na osobie biskupa, — w pobonej expiacyi

wznosi i przyozdabia witynie paskie.

Na nieszczcie, otynkowane ciany najstarszych kocio-

ów w kraju, — nie zostawiy nam adnych ladów z owych

czasów. — Najdawniejszy jaki dotd znamy, spotykamy nie

wczeniej, jak w XIII wieku, — w epoce romaskiej. —
a jest nim malowanie cienne, w dawnym klasztorze, w Le-

dze, — Znakomity )adacz dziejów sztuki, pan Wadysaw
juszczkiewicz , tak o nim mówi: „S to malowania klejowe,

jakoby wielkie miniatury, nieco przytarte, okonturowane bru-

natno , lekko ocieniowane kreskami. Rozkad scen na cia-

nach . nie trzyma si obyczaju bizantyskiego, gdy treci
sceny nie zwizane, ani tworz pewnego cyklu. — jak chce

kanon z góry Athos. — Jest tam Boe narodzenie. — Po-

kon trzech króli , — Sd ostateczny . — Historja piciu pa-

nien mdrych , i obraz erekcyjny. Wszystko to mieci si na

cianach ostroukiem zamknitych u sklepienia , a rozdzielo-

nych na i)asy. - Caej tej kompozycyi , której najwdziczniej-

sz czci jest ciana z obrazem dziewic (Wzory sztuki re-

dniowiecznej), towarzyszy pewien idealizm, sprowadzajcy tyi)y

do wspólnego uczucia pobonego. Za tigurami znacz si:

wiat . to jest krajomiz , w którym drzewka i gmachy, niby

akcessorya rzecz objaniajce, jak w Orcagni wspóczesnych

obrazach; -— szerokie wstgi rzucone na obraz objaniaj na-

pisami postacie; — wic te i tarcze herbowe, owiecaj
o rodzinie fundatorów. — Zaiste, sztuka tu reprezentowana
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nie jest odeiwaiui od spoecziioti , która jji otacza. — jest

zgodnji z uczuciami mas, umie przemawia do nich, jest po-

jetj, 1)0 dziecinnemu, ale nie mniej jest rzetelna szatij, pikna.

Mistrz co tego dokona, nie móg dysponowa szerok skahi

uczu w przedstawieniu, — ale trati ju na jedno uczucie,

podstawa póniejszej sztuki bdce: — uczucie pobonoci
i wdziku".

To te zna, e malarz XIV wieku, jest ju czowie-

kiem wieckim, którego nie krpuj kanony; — przeciwnie,

jest on tumaczem po swojemu, legend i opowieci o witych
domowych, a patrzc zdaa na natur go otaczajc, — uszla-

chetnia ni dawne bizantyjskie pojcie formy,

iJwiema bowiem niezalenemi od siebie drogami , z mar-

twego bizantynizmu . przeradza si malarstwo, aby i drog
postpu, — a do doskonaoci, w jakiej si zjawia w wie-

ku X\'I. — Jedn drog rozpoczyna Massaccio i (iiotto we

Woszech, na tle uczu gbokich i poetycznych, szukajc

wzorów w otaczajcej naturze, — a wic zrywajc stanowczo

z rutyn bizantyjsk; — drug drog obrao malarstwo pó-

nocy, oywiajc stopniowo stare bizantyjskie formy, elemen-

tami natury, zdaleka widzianej , a uczuciem pojmowanej

idealnem. „lirakn tu jeszcze bdzie dugo na obu tych dro-

gach, poczucia wyszego pikna, doskonaoci formy; — ale

prawdy wewntrznej , szczeroci z jak oddaje gbokie prze-

konanie mas, — i idealizmu chrzecijaskiego, odmówi mu
niepodobna.

Wiek XI\' dorzuca nowy element: malarstwo ruskie.

—

Na dworze królewskim, zjawiaj si Pictores Rutenici. Jagiel-

lonowie bowiem, przyzwyczajeni do kranych malowa, pod

wpywem bizantyjskim zrodzonego malarstwa ruskiego— „dugo

nie bd pojmowali tutaj innego pikna, — jeeli to po-

wtarzanie martwych tyi)ów, piknem nazwa mona"*). Tej

*) Wszystkie w cmlzysowach zauiknicte /dania , wzite s^ z roz-

]>rawy W. uszczkiewicza : „Sztuka religijna w Polsce" — ( En-

ryklopedya kocielna).
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mioii (lin s/.tuki luskioj dworu .higicUoskie^Mi w XV wieku,

jrst iijijwY/s/. luniiiiitkii, malowanie sklepienia w kaplii \

w. Krzya nu Wawelu. Po skarbcach te ksiij-at ruskich

w Haliczu, — litewskich w Nowogródku. Trokach i Wilnie,

spotka si^^ mona byo z owemi Madonnami w formie l)izan-

tyjskiej, o czarnem obliczu i zoconem tle, bogato przystro-

joneni drogiemi kamieniami. — Obrazy tego rodzaju , bdce
uosobieniem archaizmu, jako dary przewanie ksit dla

kocioów, jak to widzimy w Czstochowie, Lwowie i t. d., po-

chodziy czci z Konstantynopola, czci z Florencyi, gdzie

produkowa je w XII wieku niejaki Luca, co dawao nieje-

dnokrotnie powód , e je w. ^ukaszowi przypisywano. — Co-

kolwiekbd o tem powiedzie mona , — pewnem to tylko

,

e ktokolwiek by ich autorem . zoy dowód niezaprzeczony

nieuctwa w ich wykonaniu.

To te historja malarstwa na Kusi halickiej obszerne

dla badacza nastrcza pole. — Ikonostasy, obrazy, maj tam

swój charakter odrbny, swoj symbolik. — Jakkolwiek je-

dnak zagodnia tam nieco surowy typ bizantyjski, pod tchnie-

niem subtelniejszych uczu , — sztywno jednak w rudiach

.

ponure i bez wyrazu twarze , — koloryt konwencyjny i na-

pisy sowiaskie „)d stanowi zapor przeciw rzetelnenui

postpowi nauki, która do natury obrócia si plecami".

Taki stan rzeczy, taka chwiejno midzy tradycj bi-

zantyjsk Wschodu, a pociiigiem, prawie bezwiednym, ku

przedwitowi sztuki zachodniej, cecmjca malarzy tej epoki, —
przetrwaa prawie do drugiej poowy XV wieku.

Nadchodzi wreszcie czas, — w któnni sztuka nasza

dosign ma najwyszego rozwoju
,
jako indyw idualnie pojta

i wykonana; — przedstawi go nam szkoa cechowa w kocu
XV wieku.

Jak sztuk romask wypielgnoway klasztory, — tak

znowu gotycyzm wyda malarzy wieckich. Oni to wanie,
w kocu XV wieku, s twórcami cechu malarskiego, i daj
pocztek sztuce, która odziedzicza wszystko, co ta dotd

zdobya , — bd w epoce bizantyjskiej , bd romaskiej
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i gotycki(\j (Htaro-iiieinieckioj) a waciwie koloskiej

i pragskiej.

Pomidzy mistrzami cechowymi ostatniej, wystpuje sa-

wny Teodoiyk z Pragi, reprezentant szkoy czeskiej za ]va-

rola IV. Odznacza t szko wysoka pikno kolorytu i pe-

wna idealno gów. Zblia si do niej pod wzgldem kolorytu

,

szkoa cechowa Wrocawska, która tem wiksze ma dla nas

znaczenie, e pomimo zniemczenia Szlska, wyrónia si pe-

wnym cliarakterem polskim , — maluje przedmioty polskie ,
—

,,i dostarcza prac swoich w granice polskie'. Nic wic dzi-

wnego, e przy takich ssiedztwach , wyiobia si w Krakowie

osobna szkoa malarstwa religijnego, szkoa cechowa, — której

liczne zabytki , w szerokim promieniu od miasta
,

po kocio-

ach wsi i ndast, do licznie si dochoway, — „a które na-

stpne pokolenia zaliczyy najniesprawiedliwiej w poczet utwo-

rów shiro-niemieckiej szkoy".

Do tej to epoki zaliczy naley owe obrazy szafiaste,

tak zwane Tryptyki, dochowane dot-d w wielu kocioach.

Dla dopenienia o])razu rozwoju sztuki malarskiej

w XV wieku, doda jeszcze naley prace klasztornych ma-

larzy i illuniinatorów zakonnych, jakich nam dostarczy prze-

dewszystkiem zakon Dernardynów, wprowadzony w poowie

XV wieku, Dominikanów, Kanoników regularnych. Cystersów.

Czynno wic na polu malarstwa religijnego (bo innego

u nas nie znano), bya w tym wielm niemaa; — a chocia,

niespotykamy tu malarzy wyszego polotu , coby wyrósszy

po nad innych, potg talentu wskazali nowe drogi sztuce, —
drogi po których woska, fiamandzka i niemiecka szkoa do-

szy ju w tym czasie do wietnych rezultatów, — wszelako

ogólny poziom postpu podniós si znakomicie.

Có byo wic przyczyn tego postpu i udoskonale-

nia?, — gdy ani wzorów, ani mistrzów kraj nie posiada? —
Oto drzeworyty i wdrówki czeladzi malarskiej posuyy ku

temu, — Gdy Wochy byy zadaleko, wic sawa Van Ejcków,

Wohlgemuthów, rozpowszechniona reprodukcy drzeworytnicza .

cigaa do siebie wdrown czelad polsk. — Po dwuletniej
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wdrówce, wraca czeladnik do Krakowa, przynoszc zastarzae

wprawdzie pi zepisy sztuki , — ale zarazem
,

przyniós *rebi

uczu relitijnycli. dramatyczne poczucie kompozycyi, technik

i umiejtno studyowani;) natury. „Wit Stwosz, jakkolwiek

rzebiarz, jest wanie wyrazem najwyszym tej naszej cecho-

wt\j sztuki: — uczy si w Krakowie, — doskonali w No-

rymberdze". Na nim to wanie i koiuzy sic opoka ostro-

hikowa , w dziejach religijnej sztuki.

Nastaje wiek X^'Ity. wiek który po za Alpami sprowa-

dza epok geniuszów sztuki woskiej , — a po tej stronie

Alp daje sztuce Alberta Diirera i Holbeina. — Dla nas

wszake czas ten, który w literaturze naszej tak susznie

nosi miano zotego wieku . — pod wzgldem sztuki najmniej

by pomylnym. — 1'rzychodz bowi<'m walki liiateryalizmu

i ducha, — walki, które reformacy zowiemy, a które

oddziaywa muszii ujemnie na róda natchnie religijnych

u artystów pónocy. — Wprawdzie mód zamona ksztaci

si w akadeniiacli woskich — celuje tam nierzadko w nauce. —
ociera si o Medyceuszów, — ale wróciwszy do ojczyzny, nie

idzie, z rzadkim wyjtkiem, w ich lady, — nie przynosi wy-
szego znawstwa i zamiowania w sztuce, — a chocia buduje

z czasem wspaniae kocioy i paace, — oddana sprawom

rycei-skim . politycznym . a nierzadko koteryjnym , nie ma czasu

ani clici do jej pielgnowania. Moe te i klejnot szlachecki,

podug ówczesnych wyobrae . nie dozw.dal opuci Marsa

dla Apollina.

Uprawiaj wic j cechowi malarze; ale ju si nie

troszcz, co tam za Alpami wielcy mistrze robi. Sztuka fla-

mandzka i niemiecka równie kona , — i jeeli si zbudzi ,
—

to ju )ez charakteru miejscoweg(t. u)rana w szat wosk.
„Odtd ho rozpoczt/na si partoicanic uloskirgo po niecie

malarstica'^, tylko nie bdzie ju ono dzieckiem wzniosych

natchnie i g>okiej wifiry, strojne we wszystkie zaso)y ar-

tystycznych rodków, — „lecz sug liierarcliii , szukajc

.szematycznego przepisu na pikno".



142

Ta zmiana zapatrywa u wielkicli ognisk sztuki, — od-

bi si musiaa te i u nas. Bo oto, jak ju powiedzielimy,

lefoimacya za Zygmunta Augusta, umniejsza czynnoci ma-

larzom. — U dworu i ród monych, nie znajduje ju pro-

tekcyi sztuka cechowa, bo nie wystarcza tym, co si za-

poznali i oswoili z arcydzieami mistrzów woskich epoki

odrodzenia. Jest ona dzi tylko shig duchowiestwa, — „któ-

lemu te w owych czasach walk religijnych wiernie i umiej-

tnie suy". Na dworze za, gdzie od czasów Bony Sforcyi,

—

panuje moda woska, jak niemniej w domach monych, zja-

wiaj si dziea mistrzów obcych, — dla których sprawy

wieckie, wypadki historyczne, s ulubionym przedmiotem

l)omysów. I odtd to historya, a z ni i portret wchodzi do

pracowni, i w niej panowanie obejnmje, — Winnimy wszake

doda, e w tym zwrocie sztuki, — mistrzami u nas nie

s krajowcy.

Wiek XVII w s\yej gorliwoci religijnej, podniesionej

wprowadzeniem Jezuitów, — wznosi, ozdabia, i na nieszcz-

cie, ród czstych restauracyi przerabia kocioy, — nadajc

architekturze cech , która z maym wyjtkiem staje si pa-

nujc w Polsce, Litwie i Rusi.

Sztuka ma tu wic znów obszerne pole, tak co do

obrazów jak i innego malowania; — wszake, stanowisko ce-

chu w jej dziejach, zaciera si zupenie za Zygmunta III.

Wiemy wprawdzie, o utworzeniu si w tym czasie cechu

czyli Bractwa Malarskiego we Lwowie , na wzór Krakowa

,

Wrocawia , Torunia ; — a byo te prawdopodobnie takie

w Warszawie i Wilnie, — lecz ju ówczeni malarze, jakkol-

wiek zwizani w korporacye, — zerwawszy ni trdyci, —
maluj na swoj rk, — ulegajc umiej lub wicej, wpy-

wom Dolabelli, który przybywszy z Wenecyi, rzuca si na

wszystkie kierunki, maluje obrazy otarzowe, historyczne,

portrety, — „i zdumiewa wiat nasz wietnoci pomysów

i kolorytu".

W tej to epoce, miejsce tryptyków (otarzów szafia-

stych) zajmuj otarze, w ksztacie biam tryumfalnych, które
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po dzi dzie widzimy. Do niej te zaliczyr n.aley, owe wiel-

kie pótna, na cianacli kocielnycli . lub w krugankach

klasztoinyili zawieszone, — w których najczciej brak ta-

lentu, zastpuje gorliwo w jaskraweni przedstawieniu scen

z martyrologii i tryumfu kocioa. Przybywa te do charakte-

rystyki tej epoki, dzia obrazów: (Joznanych cudów, i cudo-

uórcóu\ umieszczanych zwykle przy grol)acli l)ogosawionych

i witych , — a przedstawiajcych sceny domowe , wize-

runki i t. p. obrazy tieci dydaktyczno-moraluej . jak : Typ

pohonc(jo kazania; Modzieniec rozwylajcy, jal wybra
drog: Obraz sumienia ludzkiego; Taniec mietci it. p., z na-

pisami rozlicznemi. i caym zapasem konceptów laciskidi.

—

_Ivtó zreszt nie sj)Otka po klasztorach, tych obrazów cie-

kawycli. przed którymi zatrzymuj sie tumy, patrzc na te

potworne smoki poykajce ludzi. — kotwice spuszczone

z nie)ios i)rzez $. patronów, celem wydol)ycia dusz z paszczy

szatanów. — i tym i)od<)l)ne dziwolgi. — Nie wsi>omnieli-

l»ymy, powiada i)r(>f. .uszczkiewicz, o tycli malowaniach,

gdy)y nie to. e one stanowi cliarakterystyke erudycyi

XVII wieku, i e nie zawsze s lichego pdzla.

Xa tern koczymy przegld XVII wieku, w którym ma-

laistwo posugujc si przewanie rytownictwem. doprowadzo-

nem do moliwej doskonaoci . dao nam I)ankers'ów, Lexy-

ckich, lilechowskicli i innycli.

W takim to stanie, zastaje u nas sztuk wiek XVIII.

wiek, w którym zuyty i naduyty renesans, zaciwiany ju
w XVII wieku, ustpuje ostatecznie miejsca „l»arokowi".

Jak na zachodzie, tak i u nas w znacznej czci, zu-

yta i zniewieciaa si»oeczno wysza tej epoki, — prze-

stawszy zapatrywa si na zadania ycia, na seryo, — idc

za mod przyniesion z Francyi, on ju icótcczas dajcej, —
pojmowaa te i sztuk nie inaczej, jak zabawk, traktowan

lekko. Mitologiczne sceny, )aclianalie nimf i faunów, pasterek

i pasterzy, ród krajo)razu, którego pierwowzoru próno l)y

szuka w naturze, — to l>yy ulutione temata ol)cej nam

sztuki, która wziwszy za zadanie, l>awi t wypieszczon
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i upudrowan spoeczno, — nie dotykaa stron o bolesnych

dwikach. — Bawiono si te w najlepsze, na wzór uhibio-

iiych sobie bóstw Olimpu, — odwracajc wzrok od bliskiej

l)rzepaci. — To te obejmuj tu panowanie, pod hasem

wdziku: Fr. Boucher i Yatteau.

({ownym wszake przedstawicielem sztuki w znaczeniu

jej powanem, dla nas i dla innych, jest bezzaprzeczenia

Carlo-Maratta, i wraz po nim, liafael Mengs. Cokolwiek bo-

wiem monaby powiedzie o stronie ujemnej talentu pierw-

szego, niepodobna nieprzyzna, e by to w owych czasach

powszechnego upadku sztuki
,
jedyny istotny i niepospolitej

miary talent , — na którym koczy si wietny szereg mi-

strzów dawnej szkoy woskiej. Szkoa jak stworzy, nie

czerpie ju wprawdzie natchnie w gbokiej wierze, — nie

daje postaci w swych dzieach, które imponuj majestatem

boym , — nie troszczy si o to , aby obraz by wyrazem

uczu, „ale jej uczniowie posiadaj zasób artystycznej wiedzy

w tak wysokim stopniu, e ten upadek wobec dzisiejszego

w ogólnoci elektyzmu , nazwa moemy pewnego rodzaju do-

skonaoci, — i artysta dzisiejszy, Jcocielny, mógby si

od nich wiele nauczy".

W tym to te czasie , mniej wicej , w Polsce zasiada

na tronie król , w którym sztuka po raz pierwszy spotyka

mecenasa. Czechowicz i Smugiewicz ksztac si w Rzymie, —
pierwszy, pod kierunkiem Carla-Maratta, — w obrazach reli-

gijnych, pójdzie w lady mistrza, a moe mu nawet niekiedy

dorówna , — jak to widzimy w kociele w. Katarzyny w Wil-

nie ;
— drugi , ucze surowej rzymskiej szkoy Mengs-a ,

—
ród powanych studjów antyku, wyniesie z Woch poczucie

linii klasycznych, — wprowadzi je do swych obrazów. —
i utoruje pierwsze drogi powtórnego odrodzenia sztuk w Pol-

sce. — Peszka, Norblin, Stachowicz, pójd w ich siady.

Tymczasem, zjawia si Bacciarelli, Lampi, Canaletto. —
Ich dziea, jakkolwiek w pomysach nic wspólnego z krajem

nie maj, prócz rzadkich wyjtków, — jak Wjazd OssoU-

fikie()o do Bzymu, Widoki W\arszawy Canalettn, i kilka histo-
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rycznycli k(nni»()zyiyi Baccmrellejio, — luicetliowuno wszake

wyszym polotem artyzmu, nie mogij nieoddziaywa pomylnie

na malarstwo krajowe. — Sztuka jednak, w istotnem fejro

sowa znaczeniu, — suy wyiicznie prawie tylko monym,

—

i nie bdjic wyrazem uczu ogóhi. nie jest jeszcze potrzeb

szerokich mas narodu, — który skazany na zagad, w kon-

wulsyach politycznej agonii — szuka napróno ratunku, Ale

chwila niedaleka, gdy pokolenie id^jCe w lad za wietn
plejad mistrzów sowa, — i)rzyniesie mu ród potopu nie-

szcz. — gazk oliwn w postaci nauk i sztuki. — Te

chwil, w której malarstwo przybierze znaczenie powanego

objawu ycia w spoeczestwie, — zbliy nam wi)yw szkoy

francuskiej z i)ierwszej poowy XIX stulecia.

Czem byy niegdy dla wiata Wochy, — tern staje si

dla l''rancya, z pocztkiem biecego wieku. — Cokolwiek

by mona powiedzie o charakterze Francuzów, — to jednak

l)ewna. e jestto naród, który nosi w swem onie zdolno
pojmowania w wysokim stopniu, wszystkiego co szlachetne —
a wic i poczucie pikna, w najobszerniejszem tego sowa
znaczeniu. To te i malarstwo zbudzone tam i pchnite na

waciwe tory, przez Dawida, Gerard^a i innycli, stano
wkrótce na wyynach niezwykych, — tak co do treci jak

i wykonania, — Technika nie zabia tam
,

jak gdzieindziej

.

myli; myl za znalaza swój wyraz, w twórczej zdolnoci

>M"aliwego charakteru narodu. — Pary zatem w sztuce,

pod wzgldem pracy artystycznej, zaj miejsce Rzymu, —
do którego artyci t)iegli wprawdzie po wzory, ale ju nie

utworzyli w nim szkoy, pomimo Korneliusa i Overbeka. —
Natomiast , mistrze podobnej miary, jak Gerome , Ingi-es

,

Coignet . ( Jerard . Paul Delaroche , Ary Hcliaeifer. E. Dela-

croix. Yernet, Isabej , Guidin i tylu innych, co odrodzonej,

a potem rycei-skiej Francyi, tyle blasku dodali, — cigali

do siebie tumy modziey. — która mijajc Wiednie, Berliny,

Diisseldorfy, biega ku nim ze wszystkich stron.

W tym to czasie, gdy ich sawa obiegaa wiat, — nad

Polsk, jak duga i szeroka — zaciya elazna rka losu. —
Wspomnienia % nad Wilii i Niemna. 10
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W tym to" te czasie, naród zdumiony usysza po raz pier-

wszy, dwil^i lutni niemiertelnych swych wieszczów^ — którzy,

jalio prorocy, na minach ojczyzny zanucili pie boleci, —
ale te z ni i pie nadziei... Jej to nut aobn wykoy-

sane, wzrastao cae pokolenie. I oto, gdy i pie ustaa, —
gdy pod ogi'omem klsk i zawodów, zwtpienie ogarno sze-

rokie massy spoecznoci, — gdy myl nawet, spotkaa za-

tamowane sobie drogi w skrpowanem sowie... i cienie nocy

zstpoway ju na t§ ziemi aoby, — zjawia si nowy za-

stp pracowników, —- co ma snu dalej im polu nauk i sztuki,

przerwan przdz uczu i myli! -- Ten zastp, to dzieci

osieroconych matek, — wzrose na zgliszczach ojcowskiego

domu ! To nasi uczeni , — nasi artyci , muzycy, malarze

,

rzebiarze

!

„Mio i tsknota, jako dwie przdki naszego ywota";

jak to tak trafnie powiedzia wieszcz Ukraiski*), to dewiza

ich natchnie i pracy, — co jako ni zota, snuje si dotd,

we wszystkich ich dzieach.

To te nic dziwnego, e nasi modzi malarze w pogoni

za swemi ideay, hodujc przewanie uczuciu, — liczniej

ni inni, biegli do tej Francyi, — gdzie to uczucie, razem

z mioci wszystkiego co szlachetne i pikne, pielgnowanem

byo. — Nie naley te pomija, e i pami rycerskiej prze-

szoci, — której najznakomitszym malarzem by Dayid, Ge-

rome, H. Yernet, nie moga niepociga ku stolicy Francyi

pokolenia, — którego ojcowie zdobywali Samo-sierra, i osa-

niali odwrót Napoleona z Moskwy. Inni, wzili tam wydosko-

nalon technik, — blask zewntrzny, — urok dekoracyjny,

które potem zuytkowali, gwoli kaprysom mody; — mymy
wynieli synowsk mio dla rzeczy ojczystych, — zdolno
wypowiedzenia uczu i poszanowanie dla sztuki. / oto jest

charakterystyczna cecha naszego malarstwa.

Na takim to gruncie^ — którego saby zarys, zaledwie

mielimy czas naszkicowa, stana u nas sztuka dzisiejsza; —

*) B. Zaleski.
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i iHuna Ityr powiiym, e jeli na nim pozostanie, — jeeli

\nz\}dz[e jej w pomoc rozumna i wytrawna krytyka, — je-

eli nie da si uwie zwodniczym podszeptom chwili, —
mona by pewnym, powtarzamy. — e nie minie ja wietna

przyszo. — Zakwita nam bowiem nie jako wta w cie-

l)larni wypielgnowana rolina, lecz jako kwiat bujny, na

gruncie rodzimym wyrosy.

Jest wszake pewien brak, wspólny zreszt tegoczesnej

sztuce w ogólnoci. — a który dotyka malarstwo nasze: —
jest nim niedostateczne uwzgldnienie studjów klasycznych

i antyku. — Artyci nasi, z rzadkim wyjtkiem, hodujc pa-

nujcemu dzi realizmowi, — którego przewódc gównym
by Kaulbach. — zapominaj, e jeli on opar si stanowczo

prdowi, który zapoznawa natur — i ton w konmnaacli

klasycyzmu, — nie zapoznawa i nie zapar si tego, co wzi
z czystych jego róde, — pomnc, e sztuka gi'ecka, — nie

gdzieinidziej tylko w naturze czerpaa. — Zapewne, klassy-

cyzm pod wzgldem pikna niewypowiedzia ostatniego sowa,

—

ale to niemniej pewne, e bdc owocem wysoce wykszta-

conej spoecznoci, — bdzie zawsze etapem wanym, w dzie-

jacli rozwoju sztuki. — etapem, którego bez szkody ignoro-

wa nie wolno.

Realizm nie jest rzecz now. Zwrot sztuki ku studyom

z natury powtarza si zawsze, ile razy ta schodzia na )dne
drogi, — Idzie tylko o to, aby korzysta z dowiadcze po-

przednich — aby umie na natur patrze, — a na tej wa-
nie drodze, najpewniejszym drogoskazem bd, i by nim

nie przestan studya antyku. — I jeeli poparcia tego co

twierdzimy, wolno szuka na innem polu, — to powiemy, e
nie mielibymy Pana Tadeusza^ jakim go znamy, — gdyby

obc bya Mickiewiczowi literatura staroytna.

Jak ju nadmienilimy wyej , okres romantycznej lite-

ratury podniós w wysokim u nas stopniu uczuciow stron

narodu. — Duch czasu te, wywoujc moralne jego siy,

nie móg omin dziedziny sztuki, — która uszlachetniajc

i podnoszc umysy, — jako uosobienie hartnonii, ldu ipi§-

10*
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/ma, tak dzielnie si przyczynia do jejio pomylnoci.

I staa si rzecz dziwna; — bo oto te same przyczyn),

pod wpywem odmiennych wyobrae i okolicznoci, wrcz
przeciwne wywoay skutki, — Natura szlachecka, niesforna

a serdeczna, — poetyczna a harda, — pobona a rycerska, —
rzewna a hulaszcza i namitna, — ze wszystkimi porywami

swej nieukróconej fantazyi, — nadaa si wanie do pracy,

która lekcewaona przed wieki, — staa si na teraz dogo-

dnem ujciem dla zgnbionego jej ducha... Nasze dzisiejsze

malarstwo, — to jakby dalszy ci-g rycerskiej fantazyi na-

rodu... której godem: mio ojczyzny i pikna; to dalszy

cig opozycyi bez sów....

A wic w pierwszej ju poowie biecego stulecia, Kra-

ków, Warszawa, Wilno, maja swoje szkoy rysunku i malar-

stwa. — Szkole Krakowskiej przewodniczy J. Brodowski,

Peszka, — nastpnie Sztatler; — Warszawskiej: Blanc, An-

toni Brodowski, Piwarski, Kokular, Kaniewski, — po nich

Hadziewicz, Ziniler, Gerson i inni; — Wilno, ma przy SNYoim

Uniwersytecie katedr, którjj, zajmuje Fr. Smuglewicz, a po

nim Rustem; za nimi uprawiaj malarstwo na Litwie; K. Ptu-

siecki. Karczewski, Wakowicz, Daniel, M. Kulesza, Dmo-
chowski ,• Moraczyski. — Kwity te tam w owych czasach

.

litografie Przybylskiego, Ozibowskiego, Klukowsldego ;
—

ukowski, Karol Iiypiski,Kukiewicz, Bachmatowicz , Smo-

kowski, mieli saw rysowników na kamieniu.

Gdy wszake kraj ubogi, ogoocony z dzie sztuki, nie

posiada publicznych galeryi dawnych mistrzów, — i gdy wy-

jazd za granic pod panowaniem Rosyi utrudniony, a podróe

zbyt jeszcze kosztowne, — malarstwo nasze pozbawione

wzorów, — nie robi wietnych postpów, — i zredukowane

do portretu, nieinteresuje prawie pgóu spoecznoci. Lecz

oto, zmienia si posta rzeczy; Rossya otwiera gi^anice, ko-

leje elazne zbliaj ogniska cywilizacji. Mód spragniona

nauki, przebiega Europ, czerpic w niej wszystko z mo-
doci zapaem, — co waciwem swemu charakterowi znaj-

duje. Kzym, Pary, Wiede, Berlin, to etapy jej prac
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Gdy wszake sztuka francuska, po zajciu jej wielkich wia-

te, traci swych sterników, — gdy ludzie wyszukali tam ju
sobie nowy przedmiot kultu, i dzia historyczny nie ma tam

swych przedstawicieli, — a natomiast, gdy z mglistego ho-

ryzontu Germanii wyania si Mnichów (Monachium) z Kaul-

hachem, Pilotim, i królem protektorem sztuk, na czele, —
przenosi si punkt cikoci studjów artystycznych do stolicy

Bawaryi, — skd to wkrótce wychodzi cay legion polskich

nwJarzy.

Im to byo danem, sprowadzi zwrot pomylny w na-

szych krajowych instytucyach, — wzbudzi wspóczucie i za-

miowanie dla -sztuki narodowej. — Z ich to giona wyszli

mistrze, których imiona zapisz dzieje sztuki, jako wytyczne

l>unkta jej drogi. — e wspomn tylko szko krakowsk —
która pod kierunkiem , naprzód Sztatlera, potem prof. Wa-
dysawa uszczkiewicza i jej dyrektora Jana Matejki, — daa
krajowi cay poczet malarzy.

Po szkole krakowskiej, Warszawa i Wilno, pooyy te
swoje na teiii polu zasugi. Gdy wszake jedna i drugie, po-

zbawione zostay nieodbitych szkole wyszej zasobów, —
mód korony i Litwy ksztaci si w akademii petersburskiej,

('zasy Briilowa i Bruniego wydaj w niej znakomitych ryso-

wników. — Tadeusz Górecki, Gerson, Leonard Straszyski —
póniej Siemiradzki, s jej uczniami. Ztamtdto wyksztacona

i przygotowana ród bogatych zbiorów iMmitaa, mód roz-

biega si po wiecie, szukajc udoskonalenia wedug swycli

indywidualnych usposobie. — Przedstawi dziaalno i zapa

tych apostoów pikna, — byoby to nad wszelki wyraz za-

danie wdziczne, — bo byoby to przedstawi obraz powi-
cenia, zaparcia i wszelkiej moliwej prywacyi ród obczyzny,

zoonych na otarzu mioci' sztuki i kraju, — obraz pracy,

przed któr godzi si uchyli czoa.

e te modt talenta nie utony w kosmopolityzmie

sztuki zachodniej — i w pogoni za zewntrzn form —
bdc tam celem, — e . nie zapomniay, e jak prawdy

w yciu, tak i prawdy w sztuce nie zdobywa sio efektem; —
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e ta mód, uboga przewanie, pracujc w Rzymach, Mni-

chowacli, Paryach, — czua si przedewszystkiem dzieckiem

swej ojczyzny — niech wiadcz, Grottger, Andrioli, Brandt,

Kossak, i tyki innych, których oówek i pdzel, w zej i do-

brej doli suy jej nie przestaje.

A czyja si pier szlachetn dum" nie podniosa, na

widok Skargi , Rejtana , Unii lubelskiej , Batorego , Griin-

waldu — Matejki; — albo któ si niezaduma, wobec Po-

lonii, Lituanii Grottgera, wobec wieczników Nerona, w któ-

rych Siemiradzki ca gbi analogii losów naszych

z tak si i w tak wietny sposób przedstawi!? — O, nie

maa to zasuga, by tumaczem uczu ogóu, — umie opo-

wiedzie jego boleci, — wskaza ideay! Komu uczucie

bogiego spokoju , nie napenia duszy, na widok tych niezmie-

rzonych stepowych przestrzeni, — ród których genialny i)-

dzel Brandta naszego, odtwarza sceny i typy ludowe lub

przedstawia nam pamitne bitwy i pochody, które w tak

mistrzowski sposób traktuje. A te krajobrazy Brochockiego

,

Kowalskiego, Maeckiego i wielu innych, owiane serdecznem

tchnieniem rodzinnej ziemi, — jakime czarem poetycznej

prawdy i prostoty pocigaj tumy ku sobie: — tumy obe-

cnej generacyi, której duch zbolay, ród namitnych za-

pasóic i zawodzonych nadziei, czerpie tak chtnie balsam

w skarbach natury ! — Bo susznie Karol Blanc powiedzia

:

Sztuka nie jest naladownictwem, ale tumaczeniem natury.

Jej najwysz missy, jest objawia pikno, którego natura

posiada zarodki; — rozjania pomieszane, upraszczajc to,

co w niej zawie. — Idea za w nas, — to wspomnienie

widzianej poprzednio doskonaoci i nadzieja zobaczenia

jej jeszcze....

Nigdy moe praca umysowa nie wydaa w tak krótkim

czasie równie wietnych rezultatów, — jak nasze malarstwo

w cigu lat ostatnich. — Ktokolwiek si nad tem zastanowi,

nie posd«i nas o przesad. Bo oto mamy dzi prawie wszy-

stko, co stanowi pen gamm tegoczesnego malarstwa, —
wszystko, a do religijnej sztuki, której zorz tak podan
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witamy w Kiudowskiin, Kotarbiskim. Jaboskim. — I tak:

Dzia liistoiyczny z epoki przejcia od sztuki dawnej do
nowoytnego klasycyzmu, — przedstawia Czeciowicz, jako
malarz religijny; po nim nastpuje Smuglewicz, jako przed-

stawiciel klasycyzmu; dalej, pod wpywem kierunku naro-

dowego: Stachowicz, Gowacki, Brodowski, Norblin; dalej Ha-
dziewicz, Kaniewski, January Suchodolski. — Na przejciu, a
do najnowszych czasów: Simler, Alex. Lesser; — dalej Ger-

son, Pilati, Lefler, .uszczkiewicz ; nastpnie za, J. Matejko,

Chlebowski, Straszyski, Siemiradzki. — Z dziau scen ro-

dzajowych: Brandt, Max. Gerymski, Aydukiewicz, Chemoski,
Kotsis, o, Kozakiewicz, Szermentowski, Kurella, Schuppe,

Strejt, Gryglewski, Witold Pruszkowski. — Z dziau portre-

tów: liodakowski, Horowitz, Grabowski. — Z krajobrazów: Bro-

cliocki. Kowalski, Sidorowicz, Maecki. — Z akwarelli: Kossak,

Tpa, Faat. — Z pastelów: Maleszewski, Dukszyska. — Z dziau

illustratorów i rytowników: Grottger, Andrioli, Kostrzewski,

Grabowski Wojciech, Alfred Romer, Tegazo, Redlich i wielu

iimych, których wymieni braknie nam miejsca i czasu.

Nie posiadamy galeryi, któraby to wszystko, dla korzy-

ci sztuki, i ku zadowoleniu dumy narodowej zgiomadzi

moga; — ale w jej braku, mamy t pociech, e arcydziea

tych mistrzów, obwoone po wiecie i ukazywane obcym, —
opowiadaj nasze dzieje^ — ucz ich jeykiem zrozumiaym

dla wszystkich, — i e przypominajc nas wiatu w sposób

zaszczytny, spraw nasz spydian ze stou gabinetów, wy-

taczaj przed trybunai narodów. I w tern to ley zasuga

i sia naszego malarstwa.

Zaprawd, dziwne s drogi ludzkiego ducha! — Bo oto

ta nasza sztuka , do niedawna jeszcze zaprzeczana , nieuzna-

wana w kraju i po za krajem, a nierzadko zapoznawana

przez tych nawet, coby j zagi*zewa byli powinni, — ta

sztuka, odpychana obojtnoci monych, brakiem smaku

i znawstwa ogóu, — nieuctwem mas ciemnych, — krpo-

wana trudnociami okolicznoci zewntrznych, — brakiem od-

powiednich instytucyi, — matoryalnych rodków. — poparcia,
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w sferach kierujcych krajow, owiat,, ta sztuka przebojem^

e tak powiem, zjawia si ju nietylko ród nas samydi, —
ale ród wiata; — staje tam, jako czynnik potny cywili-

zacyi, — i czarujc nieznanym urokiem prostoty, rzewnoci

i wdziku, — gono powiada zdziwionemu wiatu: „Oto,

jestem!"

Ludzko, powiada Chateaubriand
,

jest jak okrt na

morzu, — który wiatrami wstecznymi i)dzony. cofa si nie-

raz musi i zmienia kierunek swej drogi; — ale, opierajc

si wytrwale burzom, zwraca si przy pierwszej sposobno-

ci ,
— nagradza czas stracony i staje u portu który mu

Opatrzno wskazaa.
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Jestto waciwoci znakomitycli utworów ludzkiego ducha,

e nigdy o nich zanadto mówi, ani ich zanadto oglda nie

mona. Pochodnie Nerona w podróy swojej po Europie wy-

woay cay szereg recenzyi i artykuów, któreby ju spora

ksig stanowi mogy. Najznakomitsze pióra rónych narodo-

woci , znawców i dyletantów, pocignite pontn treci i wy-

konaniem, spieszyy wzi udzia w tym pochwalnym hymnie

na cze ich autora. Zbiegay si tumy, aby si przypatrzy

l>ótnu. na którem mistrz odtworzy dwa wiaty — a wród
nich walk odwieczn ducha i materyi, faszu i prawdy...

liya to w caem znaczeniu sowa „duchowa uczta" wszdzie,

gdzie u ognisk cywilizacyi zjawio si to dzieo. I nic dzi-

wnego, przedmiot to bowiem na dzisiaj niepospolity, i pod

wzgldem nastroju ducha, niezwykej miary, aby „w tej po-

spnej ludzkich dziejów dobie" — nie mia pocign
i zaciekawi spoecznoci czujcej ju moe pewne znuenie

w niefortunnym biegu po drodze, na której w miejscu stra-

conych lub zapoznawanych ideaów, znalaza niesmak i rozcza-

rowanie, — spoecznoci, ród której sztuka nawet, schodzc

z piedestau kapanki, staje si z rzadkim wyjtkiem, prze-

dajn suebnic chwilowych namitnoci i kaprysów. Cze
zatem przedewszystkiem mistrzowi za pomys i za odwag«;

w wykonaniu dziea, w którem dla jednych otuch, dla dru-

gich przestrog wypowiedzia tak wietnie. Nowe to ogniwo
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w tradycyi coraz rzadziej dzi uprawianego z powodzeniem

wyszego malarstwa, tak zwanej grand pelnture.

Tyle ju wygoszono mniej wicej trafnych zda i sdów
o tym obrazie; poetyczna werwa, biorc go sobie za kanw,
dla kwiatów wasnej wymowy i wasnej fantazyi, tyle ju na-

liaftowaa na nim przerónych komentarzy i pomysów, nie

troszczc si nieraz czy i o ile mógby si zgodzi na nie

sam autor, — e piszc obecnie o tem dziele, uczynimy moe
stosowniej, gdy poprzestajc na tem, co ju powiedziano o sa-

mym temacie pótna i jego znaczeniu historycznem, przej-

dziemy do najmniej dotknitego przedmiotu, do strony jego

technicznej. Czynic to. mamy nadziej zrobi przysug tym

mianowicie, co niewtajemniczeni dosy w subtelnoci wyszycli

utworów, pragnliby wskazówki przy ogldaniu tak niepospo-

litego dziea.

Przedewszystkiem pospieszamy wyrazi uwielbienie nasze

dla caego zaoenia , rozkadu czyli tak zwanej artystycznej

dyspozycyi. Myl, przejta gbokiem uczuciem, wsparta znajo-

moci staroytnego wiata, i wysoki artyzm, id tu w za-

wody. Uycie pysznych portyków paacu Cezarów za to ca-

ego obrazu, za scen, na której si ma odegra akt straszliwy,

z jednej strony pogaskiej, z drugiej chrzecijaskiej ofiary;

usunicie w gb cieniów i ukazanie z ukosa tylko przeraa-

jcej sceny mczestwa, nie ujmujc nic z siy i grozy, do-

wodz wyksztaconego smaku i taktu , co nie szukajc jaskra-

wych eflfektów, nie spieszy z wypowiedzeniem ostatniego sowa,

zostawujc je duszy i myli widza...

Oddanie wymowne spoecznoci rzymskiej owego czasu,

tej tuszczy bezwstydnej
,

pijanej
,
ju nie winem ze Schio

i Falerno, lecz szaem dzikim i bydlcym, tuszczy sualczej,

nikczemnej, postpujcej za zocist lektyk Cezara, aby st-

pione swe nerwy podrani igrzyskami cyrków i rozpust,

podnieci nowym pomysem mczarni ludzkich , to jakby uoso-

bienie zstpujcej z dawnej wysokoci Romy, która ju nieba-

wem, z caym swym przepychem i potg padnie u stóp mor-



— 157 —

(lowanyih przez sio. ubogich i nialuczkitli . nowej wiary

wyznawców.

Oto wanie Kzyni stancji u jednej z tyeii tajeniniczycli

epok, w której spenia si rzeczy niesychane, w której czu

te drenia tajemnicze i dziwne, co towarzysz rodzeniu siy

nowycli wiatów i nowycli potg, — waleniu si w giuzy sta-

rych wielkoci... Czu on nad sw gow pusty Olimp — a pod

stopami przepenione katakumby...

Czytalimy w jednej z polskich krytyk zarzut zrobiony

8iemiradzkienm co do kompozyci . a mianowicie . e gdy w po-

stawionych obok dwóch wiatacli . wiat pogaski zapeni tu-

mnie, uiewida nikogo z chrzecijan, po stronie mczenni-

ków, — i e ci gin samotni i jakby opuszczeni od swoich.

Dziwnym si nam wydaje kady sd, który zarzuca autorowi,

dlaczego tak a nie inaczej poj swój przedmiot. Sdzimy,

e autor uczyni zawsze, jak uczyni móg, jak mu to jego

twórczy duch dyktowa, a pozwalaa mu na to jego indywi-

dualno. Niesusznie wic mie mu za ze, e nie zrobi

tego, czego nie móg. Do krytyki naley osdzi, czyli i jak

autor wywiza si z takiego zadania
,

jakie sam sobie po-

stawi. Zarzut ten zreszt zdaniem naszem, po gebszem roz-

patrzeniu si upada. Owszem, widzimy w tem nie l)d, lecz

zalet kompozycyi, widzimy tu mistrza z susznem poczuciem

si wasnych. Zwyczajny talent niezaniechaby zapewne przed-

stawi na rónych planach osób, zdradzajcych wspólno prze-

kona z gincemi ofiarami i byoby to nawet obfite pole dla

kontrastu, to ukazanie obok bezmylnej tuszczy, czystych po-

staci wspówyznawców; lecz kompozycya, zyskujc przez to

kilka komunaów, straciaby na sile, któr jej daje wanie
ta majestatyczna prostota pomysu.

Siemiradzki nie potrzebowa wyszukiwa rodków dla

wzmszenia widzów, malujc przedmiot tak przejmujcy dusz.

Kilka postaci owinitych som, kilka gów zwróconych z mi-

oci ku sobie, spogldajcych z wysokoci podpalonych su-

pów, jakby z politowaniem na t brutaln potg, — czy
nie wystarcza, al)y zatrz sercem, aby pog*y w zadum?...
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Nie umieraj suniotni ci wszyscy, co dla wielkiej idei

mier ponosz! Ten oto pomie, który si w gór unosi,

aby za chwil obwin ciaa mczenników, niejedn, zapali iskr

drzemic moe na dnie serc tych tumów; nie jedno oko.

patrzce dotd bezmylnie, przejrzy — i bynie uczuciem

dotd nieznanem, co ju nie zganie a w grobie... Nie umie-

raj te opuszczeni, bo w tej oto uroczystej chwili, ich mo-

dlitwie, co z ostatniem tclmieniem ku niebu uleci, wtóruj

w gbi katakumb psalmy aobne ich braci w Chrystusie

i wszystkich tych, co zczeni z nimi w duchu i byli im dro-

dzy na ziemi... Nie wida tego wprawdzie w obrazie, ale to

czu musi kady, kto patrze umie oczami duszy. I w tem to

wanie zawiera si najpoetyczniejsza strona pomysu Siemi-

radzkiego, e sigajc do gbin ducha, poiiisza cay wiat

uczu i myli.

Przechodzc do innego zarzutu, a mianowicie przeci-

enia ozdobami akcessoryów, do i)rzypomnie, e obraz

przedstawia czasy Nerona, który to tylko uwaa za pikne,

co byo kosztowne, — a co byo ogromnem, miao by tem

samem wzniosem i wielkiem; tego Nerona, który zamówi so-

bie posg na sto dziesi stóp wysoki, a statu Alexandra.

duta Lisypa, kaza pozoci... Nie naley zaponmie. e pu-

bliczno rzymska bierze tu udzia w akcie religijnym, ztd
ta obfito zotych naczy, kwiatów i kadzide. Jeeli za razi

natok akcessoryów, to nie w ich zbytniej obfitoci ley przy-

czyna, lecz w nieuwzgldnieniu dostatecznem warunków per-

spektywy powietrznej, w traktowaniu zbyt szczegóowem dal-

szych planów. Jedno tylko moe mielibymy do zarzucenia,

niefortunne podug nas uycie supów czy palów dla za-

wieszenia mczenników. Jakkolwiek artysta stara si przy-

soni to drabinami i figurami podpalajcych oprawców, —
niepraktyczno pomysu bije w oczy i przykre budzi uczucie.

Sdzimy wszake, e i w tem stosowa si zapewne do wzo-

rów, jakie nam staroytne freski katakumb przechoway. Lecz

za to jaka atwo i artyzm w ugrupowaniu, jaka twórczo
fantazyi, jaka wykwintno formy i co za wdzik linii!
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Wszystko tu lilii r:u}\^ bytu — nic nadto, wszdzie zacho-

wana miara.

Ju sama pora wieczorna, któr artysta musia wprowa-

dzi do swego obrazu, postawia go wobec trudnoci, któnj;

zwyciy nie atwo. Urok, jaki daje wiato — cie i banv

wietno, musiay tu by z góry wykluczone. Dla t^k bogatej

palety, jak Siemiradzkiego, bya to nie maa piywacya, e
nie powiem oiara. Któ nie wie, jak wielka graji role sze-

rokie masy wiate i cieni, w uwydatnieniu giup i partyj na-

toczonych tumów, — jak podnosz gi kolorów blaski so-

neczne obok gbokich cieniów? Tego wszystkiego pozbawiony

by tu artysta. Pomrok wieczoniy, jedn szar zason, jak-

kolwiek przeroczyst, na co pozwala woskie niebo, pokry

wszystko — a nie jest to jeszcze noc. gdzie gbokie cienie

obok sztucznych wiate, mogyby by dla mistrza ródem
wielkich efektów. Stao si tutaj tak, jak gdy caa orkiestra,

na skinienie laseczki kapelmistrza, wykonywa musi stumionemi

dwiki en sourdine utwór muzyczny. Pomimo to jednak

kady przyzna, e co do wietnoci kolorytu, artysta z tak

trudnego pooenia wyszed zwycizko. Krajobraz na prawo,

nic do yczenia nie pozostawia i nie wyparby si go nieza-

wodnie piei-wszej siy pejsaysta. Kto raz widzia niebo wo-
skie, ten patrzc na te usuwajce si w gb cieniów cyprysy

i pinie, owiane tchnieniem cichego wieczora, na to niebo g-
bokie acz pospne, jakby do harmonii dostrojone ze scen

co si na ziemi odbywa, — na te portyki miaym rzutem

zawieszone w sinej dali — odnajdzie niejedno uczucie, jakiego

tam dozna. Jednem sowem, prawa strona obrazu pena uczu-

cia, siy i pikna...

Lewa strona przedstawia wspaniae gmachy paacu. Ta-

lent tylko niepospolity móg si zdoby na odwag przedsta-

wienia tych ogi*omnych mas, w ten sposób aby ici ogrom nie

przygniata obrazu. Szerokie, o klasycznym wdziku linje,

zamane misternie zbiegajcemi si wscliodami. naday si

wyboniie do uginipowania tigur. Jest tu wszake pewna nie-

dokadno, nie dajca dobrze rozpozna i zrozumie wscho-
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(lów uiiiieszczoiiych naprzeciw widza, a zst^^pujacych na po-

ziom. Gdy bowiem linia lioiyzontalna , a nastpnie punkt

widzenia w obrazie, obrane zostay na wysokoci gowy sfinksa

.

wschody nie dajc przez to samo dostrzedz górnych paszczyzn

swych stopni, podobiestwem do rustyki wprowadzaj w bd
oko, które szuka ciany tara, gdzie jej nie ma. i tworz

dwuznacznik szkodliwy. Zreszt ogó architektury tak wietnie

wykonany, e bez przesady powiedzie mona, daje nam poj-

cie owego przepychu rzymskich gmachów, których ocalae szcztki

dotd nie przestaj budzi podziwu. Z tych to wanie szcz-

tków odbudowa Siemiradzki cao, czem dowiód, e i t
ga sztuki pilnie i z powodzeniem studyowa. Wszystko to

wic razem wzite, stanowi to, na którem zjawia si nam

publiczno rzymska. ród niej widzimy Nerona.

Potwór ten rodzaju ludzkiego, o ksztatnych rysach obli-

cza — wystudyowany z antyku i historyi rzymskiej, ten im-

l)erator i pan wiata, tyle ju krwi ludzkiej gwoli swej fantazyi

wyla, tyle igrzysk wyprawi, tyle wypi rozkoszy i wina

w sweni yciu, e ociay, znuony i znudzony przesytem,

przyby tu zapewne nie eby si bawi, lecz aby sw obecno-

ci doda blasku zabawie, któr ma by tym razem nowy

rodzaj mierci chrzecijan. ~ Obok niego ])ikna Sabina I'oi>-

pea, godna tego okrutnika maonka, skada rce jakby do

oklasku czy hasa; z drugiej strony na acuchu tygiTS ulu-

bieniec, z okiem utkwionem w ofiary, zdaje si wietrzy ju
niedopalone ich szcztki. — Wszystko to wybornie pojte,

obmylane i wykonane. — Trudno zaprawd byo co stoso-

wniejszego obmyle. nad t lektyk przecion zotem i rze-

b, niesion przez nmrzynów o bezmylnym wzroku, która

zda si zapowiada, e ten, kogo dwiga, wzniesie dla siebie

niezadugo paac zocony, e zada ostatni cios Grecyi. odzie-

rajc j z dzie sztuki, by go niemi ozdobi po swojemu. —
Zaprawd, lepiej pojtego Nerona nie znamy, niech to nam

wybacz wszyscy jego dzisiejsi obrocy.

Czytalimy pewn recenzy, której autor powiada : „Gdyby

pan Siemiradzki b} raczej poszed za wiadectwem Tacyta
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i nanmlowa uani Nerona w lekkim kostiumie rzymskiego

sportsmana, na wozie cignionym przez ogniste ogiery, wród
oklasków ubóstwiajcej tuszczy, czy nie prawda, e obraz

zyskaby nieskoczenie i na prawdzie i na oywieniu i na war-

toci artystycznej". — Nam si zdaje e nie; a przynajmniej

rozminby si z zaoeniem i treci — bo niebyyby to ju
wieczniki lecz Tryumf Nerona.

/a lektyk Cezara, z wysokoci górnych galer}J, post-

puje dwór jego, a wic Irwiat spoecznoci rzymskiej: senato-

rowie, dostojnicy, patrycyusze, cay- zastp i zgraja dworzan

i pasoytów, jaka si wylga zwykle u podnóa tronu despo-

tów. — Nareszcie liktorowie i stra. Jedni zaciekawieni, dni-

dzy ciekawo udajcy, a kady si toczy za lektyk Nerona,

nie eby widzie, lecz eby by widzianym przez tego mi-

strza igrzysk i okmcieustw — a przedewszystkiem szafarza

ask i zaszczytów.

Charakterystyka gów, draperyj, wystudyowana sn
z antyku, przedstawia nam tycli ludzi i czasy, od którycli

dziewitnacie wieków nas dzieli. — Nie wida tu ju typów

owych Brutusów, Horacyuszów, Scypionów, owych wielkich jak

wiat postaci, — bo to inne czasy, bo to jest parodja owego

Rzymu, co rós w potg. To Rzym, co pada, co ju dobiega

do zakrelonej mu dziejami mety — lecz któ nie widzi w tych

gowach rysów, co o innych czasach i innych mówi dziejach?

Tu wi-eszcie miejsce, aby oddawszy naleny liod kom-

pozycyi , wypowiedzie nasze osobiste zdanie o wykonaniu tego

planu mianowicie.

Cz ta obrazu, czyli waciwie mówic, dnigi plan

jego, o którym mowa, ma pewn sw sab pjodug nas

stron, a jest ni niedostateczne uwzgldnienie warunków

powietrznej perspektywy. Wszystko si na nim rysuje zbyt

ostro ; — ztd figury i akcessoiya stanowi zamt przykry dla

oka. Szczegóy na dalszych planach, traktowane zbyt drobia-

zgowo, niepozwalajc wyranie oddzieli si i uwydatni pla-

nom, powoduj chaotyczny zamt ludzi, sfinksów, waz, porczy

dymów i t. p. By moe, i si to w naturze tak przedstawia

Wgpomniouia i nad Wilii i Niemna. 11
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i e z punktu realistycznego zapatrywania ma to racy —
lecz sztuka nie hoduje jedynie realizmowi, ma prawo i obo-

wizek uporzdkowania wszystkiego w taki sposób, aby to

mogo uatwi widzowi pojcie przedmiotu. Takie szczegóowe

wykoczenie rzeb, marmurów, bronzów, konch i t. d., o ile

podane i niezbdne na pierwszym planie — o tyle niewa-

ciwe — i nie powinno mie miejsca na dalszych planach,

pod kar sprowadzenia sztuki z wysokoci historycznego stylu

do potocznej kompozycyi, do genre^ do fortelów szkoy ho-

lenderskiej , która nie umiejc wznie si wyej , — na tych

zaletach poprzesta musiaa. Wprawdzie tak opracowane mar-

mury i konchy, cigaj uwag i wywouj podziw i oklask

tumów, ale w oczach surowej krytyki znawców, nie przestanie

to by bdem wykonania i naduyciem, którego wyszy styl

malarstwa unika powinien. Mówimy o tem miao i otwarcie,

gdy naprzód wiemy, i nie ma ludzkiego dziea, któreby

wolne byo od zarzutu, a powtóre, e zarzut ten ma ródo
nie w braku, lecz w naduyciu zasobów palety mistrza.

Inaczej si rzecz ma na pierwszym planie , u stóp wscho-

dów. Tu panuje ad i spokój , najcilejsza zgoda kompozycyi

z wykonaniem, i tu obraz ma charakter historyczny w caem
znaczeniu sowa. Ta paskorzeba na lewo, to istne arcydzieo

rysunku, odtwarzajce takie arcydzieo greckiej rzeby. Po-

znajemy w tem ucznia akademii Petersburskiej
,

gdzie pod

kierunkiem Briiowa i Bruniego , autorów Pompei i Mojesza

,

rysunek z antyku i natury doprowadzony by do tej doskona-

oci, do jakiej nie dosigay inne akademie owego czasu*).

To te to wystudyowanie i zrozumienie antyku, uatwio Sie-

miradzkiemu zrozumienie rzymskiego wiata i oddanie go

w swoim obrazie. Albo ta rzeba na prawo, poniej sfinksa,

albo ten sfinks, marmury i fontanna, to to istne klejnoty

w dziedzinie malarstwa!

Jest pewne niewysowion uczucie, co dziwnie pokrzepia

ducha, to wanie uczucie w^zbudzone, na widok dziea tchn-

* ) Z wyjtkiem francuskiej.
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ce^H) prawda, dziel bez deklaiiiacvi. koimniaiów i wszelkich

liczinaiiów, ktureini si posuguje mierno., pozujca na wiel-

ko. Tego uczucia dowiadcza si przy wpatrywaniu si bli-

szeni w pierwsze plany obrazu Siemiradzkiego. I rzeczywicie

;

jake to mio napotka sumienn prac, w której szczero

i wieo uczu, wolna od eifektów i przesady, w której ar-

tyzm owiany tchnieniem poezyi , wprowadza nas w zaczarowan

krain pikna i pozwala skpa si w jej blaskach.

Ta cz obrazu przynosi najwikszy zaszczyt artycie,

i gdyby ju nawet nic wicej nie odmalowa, zapewnia mu
miejsce ród najznakomitszych mistrzów.

Publiczno, któr przedstawi, monaby podzieli na

dwie czci. Cz górna, to jakby wiat urzdowy; cz
dolna, to publiczno waciwa. Skadaj róne j stany, od

senatorów i patrycyuszów zaczwszy, a do gladyatorów, opraw-

ców i bachantek.

Naprzeciw portyków paacu , u zejcia do ogrodów, usta-

wiono trzynacie palów, na nich zawieszono tylu chrzecijan.

Mrok ju zapada, lektyka cesarza ju si zblia, usuni
oprawcy spiesz roznieci ogie i wspinaj si na drabiny...

Dano haso, i oto ju migoc pomyki, wzdu szeregu slu-

pów, chwila — a zapon pochodnie.

Tymczasem publiczno w oczekiwaniu widowiska, bawi

si jak umie. Urok wieczoru i miejsca nie pozosta sn bez

wpywu na t natur poudniow, wraliw, na te zmysy
rozkoysane namitnoci. A przecie z po za tego szau,

podniesionego rozkosz i winem, wyziera co, co nie jest we-

selem, co zdradza tajemne, nieznane, niezaspokojone pra-

gnienia. Bka si to uczucie ród ich ucisków, ród toastów,

nawet ród zaciekawienia chwilowego tycli wszystkich grup

i pojedynczych postaci. Ju im nie wystarcza to, co ich ota-

cza, czuj próni w sobie i dokoa siebie, a nierozumiej

jeszcze tego, co widz przed sob. A wic si bawi jak

mog. Bawi si jedni widokiem nowych ludzkich meczami

;

drudzy sie bawi mimo tych mczarni. I oto wanie to pra-

gnienie czego nieokrelonego dla ducha . wobec materyalnego

U*
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zbytku i rozkoszy, to mczestwo jako zabawa, i zahaica ivobcc

mczestwa, to charakterystyka ówczesnego Rzymu, to punkt

najgówniejszy pomysu Siemiradzkiego.

Przyzna potrzeba , e aby unikn w takiej konipozycyi

trywialnoci, zachowa wszdzie miar i prawd , ród natoku

tylu postaci i tylu namitnoci, utrzyma wysoki nastrój

i wszystko tak uj w jednym tonie, na to trzeba byo wiel-

kiej odwagi i wielkiego talentu.

Spójrzmy na lewo, na to ródo u stóp paskorzeby.

Umieszczenie jego oprócz malowniczoci , uzupenia jeszcze

charakterystyk miejsca. Artysta niczego nie pomin, niczego

nie zaniedba. Fontanny to zwyke i nieodstpne akcessorya

Woch, a przedewszystkiem Rzymu. Spadajca woda wazk
przeroczyst strug, porusza sn powierzchni wody basenu,

bo si w niej migoc poamane odblaski odbitych przedmiotów.

Nad powierzchni wody, na brzegach basenu, obiega dokoa

ple zielonawa i mokra. Cichy szmer strumienia tej kry-

sztaowej wody, zdaje si by jedynym gosem w tej uroczy-

stej chwili.

Przejcie z ciemnozielonawych tonów róda, do jasnych

akcessoryów ubioru gladiatora z jednej strony, a z drugiej

do ciemno brunatnej draperyi grupy umieszczonej na pierwszym

planie, gbia i soczysto tych tonów niezrównana. Posta

lutnistki i siedzcej obok dzieweczki, z których pierwsza ju
wzrok wspóczucia ku ofiarom zwrócia, a druga za chwil

zrozumie, co si przed ni dzieje, to istne kartki z poematu!

Ich ruch i poza pene naturalnoci i prostoty, ukad draperyi

,

blask i bogactwo barw i akcessoryów, czysto i jasno,

a przedewszystkiem prawdziwo, nareszcie ysyraz ich lica,

wszystko to tak pomylane i wykonane, e nad to nie znamy

nic wietniejszego w malarstwie. To dziewcz z tamburynem

obok modzieca , strojne w wieniec z cudnych kwiatów, o tor-

sie istnie akademickiego rysunku, rozkosznie udrapowane,

a raczej rozpowite ze swoich biaych jedwabnych i przejrzystych

oson, i jakby z mgy, lub z morskiej wypywajce piany, —
tak poetycznie oddane, e a aowa przychodzi, e si je
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w tak ataliieni otoczeniu spotyka. A jaka to wieo l)arNv

i wdzik linii w tej giupie, co przyparto do sfinksa szepcze co
so])io do uclia. Albo ta obok odwracajjica oczy od widoku, który

j tak przeraa; lub tamta znowu nad ródem, budzca si
jakby z rozkosznego omdlenia. Ile w teni wszystkiem prawdy,

wtb.iku i umiejtnoci zestawienia kolorów ! Te biae rzymskie

tofii. których tu tyle, to najwikszy szkopu do przebycia dla

malarza
,
gdy si szczególniej zway, e im za to su biae

mury. I to si artycie powiodo. Jego biay kolor nietylko

nie ma suchoci, lecz wszdzie soczysty i mikki. Jedno tylko

mielibymy do zarzucenia co do figur, i to w dalszych planach

.

oto pewien brak przezroczystoci w cieniach gów, mianowicie

mzkicli. Tosamo powiedzielibymy o torsie oprawcy, roznie-

cajcego ogie na pierwszym planie . na prawo
;

jest w nim

pewna oscho w rysunku, w czem artysta rozmin sic sam

z sob, jak to si i Tycyanowi i najznakomitszym zdarzao.

Wspomnielimy tu obce imi , nie dla porównania wcale.

Stojce przed nami znakomite dzieo, poniewolnie przypomniao

nam inne podobnej miary. Uwaamy bowiem za niestosowne,

wszeltie porównanie talentów, mianowicie gdy kady z nich

innymi zaopatrzony zasobami, inn musi i drog. Siemirndzki

jest i pozostanie samym sob. By moe e jak w Murillu

odbija si w nim , wzniosy duch szkoy woskiej w pomysacli

i polocie , a holenderskiej , w realnej plastyce wykonania

;

zawsze jednak jest i pozostanie samym sob, i niepotrzebnie

mu chc robi zaszczyt, porównywujc go to z Kaulbachem,

to z Makartem i t. d. A jeeli ju, mówic o Siemiradzkim

,

niepodobna niepomyli o Matejce, o tym najwyszym dotd
mistrzu polskiej sztuki, to podug nas, w pierwszym podzi-

wiamy poetyczno pomysów, wykwintn form, opart na wy-

soce wyksztaconem poczuciu estetycznem, a nadto wietno
i prawd kolorytu; w drugim potg expressyi

,
podniesion

niezwyczajn si tonu, oraz nieskazitelny rysunek, t najpe-

wniejsz podstaw malarstwa. Ten zatem, w szeregu pomysów

liistorycznych dostpny tylko wylnanym , tylko wtajenmiczo-

nym w krytyerye sztuki, tamten szerokoci i geu poniy-
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sów, wietnoci kolorytu i wdzikiem, czarowa bdzie

wszystkich.

Ars lofiga, vita brevis, powiada przysowie. To prawda;

ale stosujc to do Siemiradzkiego, moemy si pocieszy my-

l, e wybranym wolno t drog skraca. Kto bowiem, jak

on, w tak krótkim czasie tak olbrzymie postawi kroki, ten

naley ju do wybranych. A kto raz si zdoby na tak wznio-

sy polot ducha, jaki pomysami jego kieruje, ten ju musi

wiernym mu pozosta i ywimy nadziej, e danem mu b-
dzie uszczkn ród tych wyyn niejeden jeszcze i z tych cu-

dnych kwiatów, których wo rodzinna byaby tak podanym
nabytkiem dla skarbnicy ojczystych naszych klejnotów.



WYCIECZKA NA MONTE-CAVO.





llLto zwiedziwszy Rzym, nie pozna jego okolic. — nie prze-

bieg iih pieszo lub konno, zaczwszy od „Via apia" — po-

zbawi siebie jednej z najwikszych przyjemnoci, jak da
moe podró po Woszech. — Rzym i Kampania z jej dzikim

.

pustym stepem z jednej strony, — z jej Apeninami i morzem

z dnigiej, — to jakby staroytna kamea, ujta w staroytnej

oprawie, — Jedno i drugie dopeniajc si wzajem, nieroz-

ilzieln a mistern stanowi cao.
Bo te Kampania Rzymska, to moe jedyne i najstoso-

wniejsze miejsce do skupienia ducha, do zreasumowania wra-

e zebranych ród wiecznego miasta. — Dla duszy wraliwej

.

dla umysu znuonego tem wszystkiem, co Rzym, w tylu

l)omnikach potgi i geniuszu przedstawia, pomnikach dzie

ludzkich, — jake tu dobrze odpocz, odetchn swobodnie

l>iersi, — wobec tych niezmierzonych obszarów stepu, gór

i morza , — tych najwikszych . najwspanialszych dzie Bo-

ych. — Nic tu nie ju zakóca, nie rani umysu i serca. —
Cisza i ogi'om przestrzeni i wieków dokoa!

Szerokie linie Kampanii , zaledwie gdzie zamane prze-

rywanem pasmem staroytnych wodocigów, usuwajc si

w sin dal. — rozpywaj si i ton na ostatnich planach

modrej powierzchni morza. — Cisza stepu tak gboka, e
sycha nawet niekiedy guchy szelest trzciny i szuwarów na

moczarach wzruszonych lekkim powiewem wiosennego wie-

czora. Czasem, co zaopoce ród burzanów: — to ptastwo
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sposzone widokiem ukrytego w sitowiacli bawou, zerwao

si i z szumem przeleciao po nad gowy. — Jeden tylko sko-

wronek, niedostrzeony w gbiach bkitu, dzwoni sw piosnk

odwieczn, jakby na Angelus po nad tym olbrzymim cmen-

tarzem, gdzie tyle wieków na wieczny spoczynek lego. —
Jaka wo, dziwna, nieznana, zapenia atmosfer; czasem na

jej falach dolatuje zapach fioków, laków, co si rozsiady ród
ruin grobów drogi apijskiej. — Tam, na prawo, w dali co
bieleje, jakby pole niegiem przyprószone, — to caa ka
pokryta kwieciem narcyzów biaych; ich zapach tak silny, e
uzbieran wizk tych kwiatów, porzuci musiaem w po-

wrocie do Rzymu. — A tam dalej, dalej — po nad morzem,

szarzej jakie baszty stare; — to niegdy stranice starego

Rzymu, — a dzi ju tylko schronienie rybaków, legend

i bani.

Cicho i pusto.

To te Rzym i jego Kampania, to jedyne moe w wie-

cie miejsce lecznicze na te choroby, którym dotd medycyna

zaradzi nie umie — choroby duszy. — Komu serce zra-

niono, — czyje upokorzono dum, — kogo nadzieje zawio-

dy, — lub przeciwnie, czyj pych rozkoysaa pomylno,
a wielko mniemana lub rzeczywista, nie znaa godnego sie-

bie piedestau, — niech tu przyjdzie i poduma, i jeeli czy-

ta umie w tej ksidze dziejów co tu ley przed nim roz-

warta, — znajdzie w niej najwymowniejszy traktat o marnoci

rzeczy ludzkich i — balsam na bole swej duszy. — To te
rzecz niezawodna , e Rzym bez Kampanii

,
jak do dzi

znamy, — Rzym, otoczony uprawnemi any falujcych si

zbó, lub kominami fabryk, nie byby ju Rzymem tym, co

dotd nci ku sobie, z caego wiata przychodniów, — Byby

to obraz — bez ta.

Dnia 1 Lutego, korzystajc ze witecznej przerwy

w pracy, — gdy galerye Rzymskie w dniach witecznych

bywaj zamknite — wybraem si z moim towarzyszem

Rud na dwudniowa wycieczk w okolice uórskio. w za-
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miaize wejcia na Monte - Ca vo. najwyszy szczyt z poród

odroli Apeninów. — Oddawna ju bowiem, wabiy niie ku

sobie te góry sine, tajemniczoci swycli byszczcych niegiem

szczytów, — a bardziej jeszcze, szafirow gbi swych dolin

i zomów.

Bya to niedziela. — Okoo poudnia, gdymy wsiadali

do wagonu, jedynej podówczas kolei Pastwa kocielnego, —
soce tak dogrzewao, e ju naprawd czu byo wiosn.

—

Tumy ludu malownicze
^

pieszo i konno, na osiokach i mu-

lach, z rónych stron spieszyy do miasta. — Mieszkacy gór

dalekich, nieoswojeni sn jeszcze z widokiem pocigu, p-
dzcego si pary, witali go gwarnie, ród wybuchów wesooci

lub przeraenia, miejc si lub egnajc na widok buchaj-

cego dymem i iskrami potworu, podejrzywajc niezawodnie,

w tem piekieln spraw.

O poudniu stanlimy we Frascatti. — Dzie by pikny,

a wic z dworca kolei udalimy si pieszo do miasta pod

gór. — Droga wije si malowniczo ród wzgórz i gajów. —
Szafirowy kolor gór, widziany z Rzymu, ustpi tu barwie

ciemno -zielonej, jakj im dby kamienne i pinie nadaj. —
Na lewo i na prawo, przed wejciem do miasta, rozsiady sie

na krawdziach góry rozkoszne wille ród cienistych ogiodów

i winnic. Po nad tem wszystkiem panuje miasto. — Na rynku

.

przed katedr, roi si mnóstwo ludu, jako w dniu naboe-
stwa i targu. — Koció przepeniony. — Gdymy do wcho-

dzili, ju si wanie koczya msza wita, któr pontytikalnie

celebrowa biskup miejscowy. — Odoywszy wic na czas

inny obejrzenie go, udalimy si do hotelu naprzeciw kate-

dry, okoo którego stao ju do wynajcia kilkanacie osioków

i uwijao si tylu chopaków. — Podniecony wie aur
apetyt, zwyky o 1 godzinie dopomina si o swe prawa, przy-

spieszy nasze kroki; — przypomniawszy wic sowa Syro-

komli, z ywota szlacheckiego: „o pierwszej godzinie, — obia-

dek nie minie" i t. d., — wszedszy do sali, wawo zasiedlimy

do stou. — Nim obiad podano , zamówilimy konie pod wierzch

,

gdy jeszcze wtenczas miaem uprzedzenie do konnej jazdy
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na osach, nie znajc idi nieocenionej (noty roztropnoci

i rozwagi ród przepacistydi górskich przepraw, — lio jeeli

to poczciwe zwierz nieznonem by umie przy spotkaniacli

i wjazdacli, gdzie uwaa za obowizek rykiem swym powita

towarzyszy hib gospod, — jake si wypaca sowicie za to,

ile razy nni trzeba przenie jedca w nie])ezpiecznem miej-

scu, lub i)rzeskoczy szerok i zdradliw przerw na ciece,

gdzie si zawróci niepodobna, w takich miejscach zwaszcza,

o których wieszcz powiada: „smów pacierz, — opu wodze,

odivró6 na hoh lice!'' i t. d.

W pokoju, gdzie nam obiad podano, obiadowao przy

innych stoach towarzystwo angielskie, z kilku pa i panów

zoone. — Dla nich to wanie, zamówione czekay przed

hotelem osioki. — Wybierano si do jakiej willi. — Mymy
si udawali w przeciwn stron ku Albano, gdzie mielimy

noc przepdzi.

Któ z mioników Woch, nie zna miasteczek, co si

w kilkumilowym obrbie od Tivoli do Albano, ród gór, po

nad jeziorami i na równinach Kampanii rozsiady. — Marino,

Grota ferraha, S. Gandolfo, Genzano, Aricia, Nemi, Roca di

Papa etc. — Kade z tych miast, pomimo bliskiego ssie-

dztwa, ma swoj odbrbn fizyognomi na zewntrz i wewntrz,

odrbne zwyczaje, ubiory. — Te pooone na stromym brzegu

jeziora, tamte zanurzone w bujnej zieleni wiekowych dbów;

inne jakby gniazdo orle, zaczepione na szczycie skay etc,

a kade sawne jak katedr, jakiem dzieem sztuki, jak
historyczn pamitk, ruin, i t. p., ma swoje history, tr-

dycy, — a kade takiem jest dzi, co do swej budowy i za-

oenia — jakiem byo przed wieki, — w owych czasach, gdy

niejedno z nich musiao by warowni, — gdy tu czas i kli-

mat, jeeli mu rka ludzka nie przeszkadza, — nie niszczy

jak gdzieindziej murów; przeciwnie, umacnia je, stapiajc

w jedn kamienn mas. — Pospnie to i szaro wyglda na

zewntrz, co prawda; — ale za to masz tu przed sob ca-

kowity i wierny obraz redniowiecznego budownictwa, w ory-

ginnle pokrytym patyn wieków.
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Po obiedzie, pospieszylimy wyj z jadalni, gdzie

jeszcze pozostali Anglicy, przy kieliszkach i deserze , — zape-

wne, aby na klasycznej ziemi Lukulla, odda naleyty hod
staroytnym bogom. Ju to przyzna naley, e jeeli niekiedy

si zdarzaj mie znajomoci i stosunki artystyczne, ród pa
tego narodu, które zamiowane w sztuce, szczególniej w lizy-

mie, oddaj si nieraz z ca namitnoci jej studyowaniu

i znawstwem, jakie im nadaje wysokie wyksztacenie i stano-

wisko spoeczne, — to znowu, istn plag uczonych i arty-

stów s panowie Anglicy, co to, przyjwszy sobie za regu,
spleen swój chroniczny obwozi po wiecie, piastuj przeko-

nanie, e ich sakwy wypchane funtami szterlingów, wyzwalaj

z pod prawide powszechnych przyzwoitoci towarzyskiej. —
(idzie nie stpisz

,
gdzie nie spojrzysz

,
ju ich tam masz

wszdzie, od rana do nocy. I gdyby to jeszcze rzeczywiste

amatoi stwo tam ich cigno
;

gdzie tam. — Im idzie o to

,

w przewanej czci, aby tam by, gdzie jest co do wi-

dzenia, aby zanotowa w swym gnidzie, e takiego to dnia

i o tej godzinie, tam byli. — I dla zapisania takiej notatki,

Anglik si rozbija, przepaca, pdzi ldem i morzem, prze-

ciska si przez tumy, depce po pitach , i kóci z caym wia-

tem. — Czy za obejrza to dobrze za czem goni, to inna

rzecz; — a raczej to rzecz innych. Niech j sobie tam inni

rozpatruj, studyuj, on na to nie ma czasu. — Nieazpomn
nigdy sceny, jak pewien syn Albionu, wyprawi przy mnie

w Alliambrze Granady, gdzie stanwszy na rodku sali „de

dos hermanos" (dwóch sióstr) z guidem w rku, czyta w gos

spis przedmiotów tani si znajdujcych, — a otrzymawszy od-

powied , e wszystko na swojem miejscu , zaspokojony, niera-

czc si niczemu przypatrzy, w tej jedynej w swoim rodzaju

sali na wiecie, poszed najobojtniej dalej, — jak gdyby by
urzdnikiem lustracyi. — I takich to z j)Oród tych pospnych

l)Osiadaczy spleenu, spotyka si najwicej.

Opuciwszy hotel, dosiedlimy koni. Chopak któiy mia
nam towarzyszy do Albano, aby ztamtd odprowadzi konie,

przedstawia przeliczny typ dziecicia ludu. Smagy, nuisku-
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luiiiy, o spojrzeniu bystrem i roztropnem , mia co z górala

i bandyty, poczonego z figlarn dobrodusznoci ulicznika.

Na imi mu byo Pitro.

— Gdzie twój ko, przyjacielu? rzekem do Pietra, — gdy

clilopak podawszy nam cugle, stan przed nami, oparty na

mojej lasce podrónej , któr mu powierzyem.

— Dla mnie konia nie trzeba, odrzek; — ja panów wy-

przedz, i nim staniecie w Albano, ja tam ju bd. — Droga

bita, któr pojedziecie, wije si krto ród wzgórz i dolin,

a moja cieka kozia poprowadzi mi prosto.

— Hanno paure di cavallo , doda inny, zauwaywszy, emy
si przeegnali, puszczajc si po raz pierwszy w gb ziemi

Woskiej (boj si koni),

— O no, odpar Pitro, stessi sono polachi — dunque boni

cristiani e cayalieri (to s polacy, zatem dobrzy chrzecijanie

i jedcy).
— A wic marsz naprzód ! zakomenderowa mój towarzysz.

— Yia ! zawoa Pitro , i w podskokach puci si przed

nami, a za chwil zgin nam z oczu ród parowów

i ogrodów.

Pucilimy si kusem.

Konie byy dobre. — Mój kasztanek mody i artki.

twardy by troch w pysku i zrywa si zrazu do galopu

,

ale nogi mia pewne, chocia zato trzs niemiosiernie. Ko
towarzysza mego , by troch leniwy, ale równie nóg pewnych

,

o co nam gównie chodzio, przy amatorstwie naszem do kon-

nej jazdy.

Po godzinie drogi, ujrzelimy przed sob miasteczko

Marino. Mocno si omyli nasz Pitro, mówic, e pojedziemy

bit drog; bo nieraz przyszo nam z niej zbacza, mianowi-

cie, ile razy jaka wiksza wynioso nastrczya nam sposo-

bno ogldania rozleglejszego widoku. Mnie wabiy tam po-

budki artystyczne , Rud za wzgldy przyrodnicze i gospo-

darskie, jako modego i postpowego rolnika-litwina.

I w tern to wanie, zawiera si powód, dlaczego w wy-

cieczkach podobnych, konna jazda nastrcza daleko wicej
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dogodnoci i swobody, — ni kady inny rodzaj podróowania.

Dosiadszy konia, czujesz si panem swej woli, a jeli rumak

dzielny i umiesz go zay, to ju ci nieodstpi dobra fan-

tazya, a z niii podniesiona energia i pewne zadowolnienie

,

i niezawodnie z korzyci przebieysz kraj ci nieznany. A pi-

kna to bo w caem znaczeniu sowa i pamitna nam bya
ta podró!

e bya niedziela, wic rónobarwne tumy wieniaków,

mczyzn, niewiast i wesoej dziatwy, wracajce do domu,

oywiay ten nowy dla nas krajobraz; w-yróniay si z poród

nich Albanki, s}'nne urod i ubiorem malowniczym, co je

czyni tak podanemi w Rzymie, jako modelki dla artystów,

i mamki dla zamonych rodzin. Zaczepieni przez nas, odpo-

wiadali swobodnie, wesoo; a poznawszy w nas forestierów

(cudzoziemców), dawali objanienia i rady co do zwiedzenia

ciekawszych miejsc w okolicy.

— Ecolo ii Yostro Pitro , che camina qui , che salto come

una capra sulle queste monte, guardate qui! — (Oto wasz

Piotr, który tam zda — i jak koza skacze po tej górze,

patrzcie tam!) zawoa jeden z chopaków, wskazujc na

gór, — któr rzeczywicie w tej chwili przebiega nasz

poganiacz.

— Czy go znacie?

— O , znamy go. — To to jeden z najdzielniejszych cho-

paków Frascatti. — W roku przeszym na Zwiastowanie N. P.

I)obil sam jeden kilku dragonów, na jarmarku w Grota fer-

rata, a potem zemkn tak dobrze, e go nikt dugo nie

móg odszuka.

— I o có to poszo?
— VA\, sentite, signore, una donna, unbacio... Dicono che

un caporale voleva aboccare la sua sorella, o amorosa chi

lo sa — (Ha, rozumie pan, poszo o kobiet — o causa; —
powiadaj, e kapral chcia uciska jego siostr czy ko-

chank...)

— I przyszo do bójki , rzekem.

— Si Signore, to u nas rzecz zwyka.
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Ju to przyzna naley, e lud rzymski , wporód caych
Woch, najlepsze robi wraenie. Cechuje go jaka patryarchalna

dobroduszno i prawo. Nie spotykasz tu tej paskiej, ni-

kczemnej czoobitnoci dla pienidzy, jak si Neapolitaczyk

Oiiznacza; — ani tej hipokryzyi, waciwej mieszkacowi Lom-
bardy!. Zostao tu co jeszcze z rzymskiej cnoty, i powiem

nawet: powagi, co to wobec wyszych, umie pokaza przy

caej uprzejmoci, e czuje sw godno. Nie zepsuy go jak

tamtych, wpywy tylu konkurentów, którzy, przez dugie wieki,

w ubieganiu si o panowanie nad nim, wyrywali go wzajem

sobie, — szczepic w niem zepsucie. Zachowa on, co pra-

wda, prostot dziecic, graniczc nie rzadko z caem pa-

smem obskurantyzmu, — ale ta prostota wanie, ocalia jego

cnoty domowe. — Zepsucie miast, nie przenikno tu jeszcze

w te nawpó dzikie górskie krainy
;
pozostay one dotd czyste

i zdrowe, jak to czyste i zdrowe powietrze co je otacza.

Pewnego razu, — ale to ju w innej zdarzyo si nam

ekskursyi, — zbliajc si ku jakiemu górskiemu miastu,

ujrzelimy przy fontannie, która zwykle u wjazdu do miasta,

suy jako wielka publiczna pralnia dla bielizny. — cudnej

urody dziewcz. — Zatrzymalimy si, podziwiajc ruch i gra-

cy prawdziwie antyczne, tej nadobnej córy rzymskiego ludu. —
llud , który wzrok mia krótki a wielk ciekawo, podje-

cha bliej, ze szkiekiem w oku, aby si jej przypatrzy,

a e lubi gawdzi, wic co tam przemówi. Trzeba byo
sysze, jaki haas podjy wszystkie, — a byo ich nie mao,

—

na t jego miao: — jak si nasroyy i co nam nawymy-

lay, — to ju chyba trudno byoby wypowiedzie. Wprawdzie

harmideru takiego narobiy stare megery przewanie, których

furyi by moe nie podzielay mode, — ale z tego, comy
widzieli, okazao si, e nie tak atwa byaby rola wilka,

coby chcia zajrze do tej owczanii.

Nareszcie, wjedamy do Marino. — Miecina to nie-

wielka, nad jak rzek górsk wysoko pooona. Kocioy

i domy w ciemno szarawym tonie
,
pospny i powany staro-

ci jak zwykle, przedstawiaj widok. Miasto zwrócone jedn
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strona ku pochyoci paskowzgórza, druga stoi nad urwiskiem

skay, — która jakby ciana pionowa, od spodu, gdzie jij,

l»odniywa rzeka, wzniósszy si na parset stóp do góry, dwiga
cay szereg domów, zwróconyci oknami ku rzecze.

Poniewa cliód da si czu nieco
,

przy wjedzie do

miasta — zatrzymalimy si przed ober na rynku, aby da
wytclni koniom, i ogrza si. — Podano nam foliet (bu-

telk zatkan som) wina, jakie byo najlepsze. Kwane to

jjyo to „vino di paese^, ale gdy nie byo innego, wychyli-

limy duszkiem ca butelk, niezsiadajc z koni; — poczem

rozpytawszy si gospodarza o ciekawoci miasta i zmiar-

kowawszy, e ze wszystkiego, co tam byo godnem widzenia,

najciekawszem byo wanie to wybrzee miasta, zwrócone ku

rzece, — skierowalimy konie w t stron. — Zanim jednak

mszylimy z miejsca, zebraa si ju w okoo nas spora kupa

ludzi , którzy wanie w tej chwili
,

po skoczonyci nieszpo-

rach, wyszli byli z kocioa, a spostrzegszy forestierów kon-

nych, otoczyli nas. — Starsi dopytywali si zkd jedziemy,

kto jestemy, gdzie nasza ojczyzna, i co si w niej dzieje, —
modzie ofiarowaa si nam za przewodników. — Kozmówi-

wszy si i poczstowawszy jednych i drugich, kilku folietami,

ruszylimy. — Caa ludno za nami. — Poj zrazu nie mo-

glimy, co ich tam cignie. — Starce, kobiety, dzieci, —
wszystko to iurmem, gestykulujc, sprzeczajc si, zabiegajc

sobie drog , i spieszc jakby na miejsce jakiego widowiska ,
—

posuno za nami. Zrozumielimy to wkrótce.

Na zakrcie ulicy, która na to wybrzee wioda , ujrze-

limy cay szereg domów, na krawdzi wysokiej skay. —
Odstp dzielcy ciany tych domów od brzegu, adn nieod-

grodzonego baryer, nie by zrazu szerszym nad dwa metry. —
Dostateczna to )ya zatem szeroko dla konnej jazdy, i miao
na ni wjeclialimy ; tem wicej — e ju wjedajc na to

urwisko, nazwane wybrzeem, poczulimy oba, e wino jak-

kolwiek kwane, )yo jednak mocne... Jedziemy wic ranie, —
konie strzyg uszami i parskaj. Ciba za nami postpujt^

w milczeniu. l*oniewa otok jecha nie moemy, — ja, jako

Wspuniiiiciiiii z iiitd Wilii i Niuiiiiui. ^'-^
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na lepszym koniu
,
jad naprzód. Pyszny uidok ! — I jeeli te

domy nie maj run kiedy w przepa, przy jakiem trzc-

^eniu ziemi, zazdroci mona mieszkacom, których okna

zwrócone w t stron , daj widok na mil wiele ku morzu. —
Wtem, gdy sobie tak winem rozmarzony myl, — zatrzynuije

si mój ko; — ho oto cieka, po której szed, zwajc si
coraz hardziej, dosza do miejsca, -— ujdzie czas i ulewy spu-

kawszy j i pochyliwszy w kierunku ukonym ku przepaci, —
zrohiy w niej przerw na par okci, czy metrów, któr tylko

piesi przehywa mogli. — Jedziec konny nie mia tu ju
miejsca, hy si zawróci, i hyl zmuszony, alho zsi z ko-

nia, i odepchn go w pitk, napowrót, albo przesadzi t
fataln szczerb. — Pierwszy manewr, nie przypad mi do

smaku — ani do usposobienia, — pozosta wic drugi. Zwró-

ciem si do Rud , który tu za mn jadc, przystan.

('izba tymczasem stoi opodal i czeka sn, co z tego bdzie.

— A có panie Wincenty, — „By albo nie by!" — Co

ty na to? rzekem, na wpó seryo, na wpó z umiechem.
— A no rozumie si „avanti sempre dritto ! (zawsze na-

przód) odpowiedzia z animuszem mój towarzysz, — nie wie-

dzc dobrze o co idzie.

— Wic naprzód! cisnem konia, mgnienie, — i znalazem

si na drugim brzegu. — Spojrzaem za siebie, gadzc szyj

mego kasztanka, a oto i R y Hegmatyk, w teje chwili

jak jele przesadzi. — A tu Wochy jak nie hukn nam:

bravi, bravi Polachi! K^laskanina, haas, wrzawa, koca nie

miay. — T^koniwszy si Wochom jak przystao na bohate-

rów dnia, — który bez wtpienia na dugo, da temat mie-

szkacom Marina do opowiada, i jnzeszed moe z czasem,

w krain legend, — opucilimy Marino, spieszc do noclegu,

gdy i soce chylio si ju ku zachodowi. Dojedajc do

lasu, który przeby mielimy, jeszcze raz z mostu rzucilimy

wzrok na pamitn nam miecin, na ów brzeg wysoki stro-

mej skay, a który teraz przy zachodzie soca byszcza!

oknami domów, jakby na uczczenie naszego sukcesu. — Wy-
trzewieni naleycie, niemoglimy jednak sobie ochonwszy
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iiio przyzna, — >:e.iny bd co bd — kapitahie popenili

lilupstwo. — Usprawiedliwiao nas tylko jedno, — a tern byo,

vino di paese.

Przebywszy las, który nam swymi rozoystymi konary

lip i dbów mie zrobi przypomnienie, ujrzelimy na wzgórzu

Albano. — Zmierzch ju zapada, chód zaczyna dojmowa,
wiec wycignitym kusem, pucilimy nasze konie, i w kwa-

drans stanlimy w miecie przed umówionym hotelem. —
IMetro ju nas tam oczekiwa. — Przyjwszy cugle , — obej-

rza konie, nieco spocone, wytar je naleycie, z luboci

amatora, i odprowadzi do stajni. — Mymy si udali do tra-

ktyerni hotelowej, zapowiedzianej napisem; Alhergo e cucinu

(obera i kuchnia).

Gód i chód zaczyna dokucza. — Rozmówiwszy si

z gospodarzem (padrone di casa), okazao si, e oprócz

czarnej kawy, nic nie byo, coby na razie ogi'za nas i posili

mogo. A wic, za chwil wystpio na plac to cafe nero.

Lura jaka ciemna bez smaku i zapachu kawy, zaledwie tro-

ch ciei>a, nie najlepsz nam daa próbk kuliuarnej sztuki,

tej najdawniejszej osady staroytnego Rzymu. — Trzeba to

byo jednak pokn, w nadziei, e si odegramy na wiecze-

rzy, któr zamówilimy tym razem u samej gospodyni. —
A bya to strojna odwitnie, przystojna brunetka. Od szpilek

byszczcych we wosach , a do trzewików, — wszystko co

j ubierao, jak fazoletti, nawpó przejrzyste na piersiacli, —
spódnica kolorowa, zotym bramowana galonem, i haftowany

nuilinowy fartuszek, w rodzaju zapaski naszych ukrainek -^

wszystko to byo wiee, rozkoszne, pontne. — Wzrok te
jej obiecujcy zapowiada, e nie pójdziemy spa godni. —
Wrócia przed chwil z Rzymu, i ztdto miaa ten ubiór

galowy.

Wtem, gdy si tak przypatrujemy krztajcej si go-

sposi, — powsta ruch na ulicy, — zal>ysy wiata — ode-

zway si piewy kocielne. — Ciekawi wszystkiego, co si

we Woszech dzieje, wyszlimy spiesznie razem z innymi na

ulic. Tum ludu z ksidzem na czele, postpowa zwolna,

—

12*
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piewajc jak pie nabon. — Idziemy i my. - ale nikt

z nas nie wie, dokd i poro. — Skory jak zwykle do ga-

wdki mój towarzysz, widz, jak si zblia do jednej z nie-

wiast, i nacbylony, rozpytuje si sn, co ma znaczy to no-

cne naboestwo. e za naley do tych co maj zwyczaj

trzyma interlokutora za guzik, aby sobie jego uwag zape-

wni, — i zabiega nui ród rozmowy drog, aby giestem

i wzrokiem dopowiedzie, czego nie zawsze potrafi usty, je-

dnem sowem, gdy mój pan Wincenty, tak si zatokowa z t
biaogow, w badaniach zwyczajów i obyczajów Albano, —
zatrzymuje si cay orszak, — zwraca si ku nam ksidz

i z ca surowoci i oburzeniem, jak go w jego stanowisku

natchny pozory, — adresuje do nas nastpn apostrof

:

,.A nie do e to wam. panowie forestiery, wy dzieci sza-

tana, szerzy zepsucie w llzymie! — plugawi tam, ziemi

krwi . mczenników przesika^ — trzeba wam byo tu

jeszcze przychodzi i nieczystem tchnieniem zaraa te proste,

te poczciwe dusze wieniacze i t. d. , i t. d. Na takie dictum

.

nie byo czasu ani miejsca odpowiada, — spado to na nas.

jak gTom bez chmury. — Stare kumoszki, potakujc ksidzu,

ju nas poeray iskrzcemi oczyma; — ciba zacza si bu-

rzy, — i ciekawsi lub zawzitsi , wysunli si ju naprzód.

a)y widzie co si wici, i by w pogotowiu. — Kobieta za-

gadnita, co tam wprawdzie rozprawia, jnotestuje, energi-

cznie rozrzucajc rekami, — ale mao kto na ni zwaa, —
zakipiao wszystko. — Wtem, widzimy Pitro zjawia si obok

ksidza, — co mu tam szepcze, potem jak fryga, mknie

w lewo i w prawo, wród wzburzonych tumów, i sowo ,.pace!

pace!" — po nad wszystkie gosy rozlega si w i)owietrzu; —
i oto wstrzymana procesya, jakby nic nie byo, pocigna
dalej do krzya, co sta na rynku — piewajc dalszy cig

pizerwanej pieni.

Dyplomatyczna taktyka radzia i nam pój za procesya.

Wic po odprawionej litanii — wysuchalimy jeszcze nauki,

w której ksidz stanwszy na zaimi)rowizowanem podniesie-

niu ,
— jakkolwiek powód alannu by faszywy, — nie chcc
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snc iiiczuytkowii ohudzitiiej werwy, wypowitMlzia w sowach
tlosadiiyili . przy pomocy zwykydi wiochom gest(jw, — wszy-

stko, co z ijotlobuej teiny wypowiedzie mona. Byo tum wic
nierzadko powtarzane sowo „ago" (iga), hyo tam wic sporo

i o uszku od nit\j, — i o soniu i o wielu innych rzeczach, —
a wic i o wszelkiem zgorszeniu i gorszycielach, co )ezkaniie

l)rojj; po szerokim wiecie.

Tak wiec uratowawszy leputacye — dziki interwencyi

Pietra, wrócilimy do gospody. Czekaa tam na nas wieczerza

suta i smaczna, wic zaprosiwszy do niej Pietra, zaponniielimy

wkrótce o chodzie i godzie i o emocyacli dnia tego. — Za-

pytiiny, jakim sposobem ród procesyi znalaz si dla nas tak

w por, — odpowiedzia, e szed niedaleko za ksidzem,

którego zna i czci jak ojca od lat dziecinnycli , — gdy-

przez niego by cluzczonym . gdy ten jeszcze jako zakonnik

mieszka we Yascatti ; e, mu opowiedzia kto jestemy, jak

równie i innym, którzy nas za tedesków^ (niemców) czy te
Inglesów wzili.

1*0 wieczerzy i tom wszystkiem. czegomy w dniu tym

zaznali, pora bya odpoczi^. Zamówiwszy wic winna polewk

na rano, udalimy si do sypialnej izby. gdzie ju nas czekao

ogromne familijne oe. pitrzce si pucliówkami, którycli

nam nie poaowaa uprzejma gosposia. Cliodne to byo jak

lodownia, ten pokój i oe, ale je wkrótce modo ogizaa:

i za chwil miy i posilny sen zamkn nam powieki.

Zbudzilimy si
,

gdy ju soce zajrzao nam w okna.

IJanek by przeliczny, dzie witeczny, N. P. (jromnicznej.

Nie tracc wiec czasu, gdy nam szo u wejcie na szczyt

M()nte-Cavo o poudniu, ogrzani gorc polewk, ruszylimy

w drog pieszo, rozgldajc si pobienie po miecie i oko-

licy. Jak wiele miast woskich . licznie te jest pooona ta

niegdy ,.Al)a longa", a dzi woskie Albano. O mil par od

Uzynui. zkd wanie tdy, ów sawny i najdawniejszy szlak

rzymski „via apia" do Neapolu prowadzi; otoczone willami

i)ogatych patrycyuszów. dunme szcztkami staroytnego ami-

teatru i kilk kocioami. — rozglda si jaki)y w zwierciadle.



— 182 -^

z wysokoci stioiiiycli brzegów, w krysztciowych woducli teje

nazwy jeziora. Gbia jego do 1000 stóp sigajca, i obwód

przeszo milowy, byy niegdy kraterem wygasego wulkanu.

Spadziste brzegi jego pokrywa teraz las ciemny z odwiecznych

kasztanów i dbów — od strony pónocnej. Na wybrzeu su-

sz si rozpite rybackie sieci, — i drzemi uwizane odzie,

bo to dzie witeczny; — to te ani jeden agiel nie oywia
dzi szafirowej i gadkiej powierzchni wód. wito i spokój

dla wszystkich!

Po drodze do !S. Gandolfo, mnóstwo ju ludzi dyo na

odpust, — do Genzano. Bo Wochy niemniej jak Polacy,

szczególniejsz czci otaczaj wita N. Panny. Wic gawdzc
i_ rozgldajc si ród malowniczej drogi, wiodcej po nad

jeziorem, — aniniy si spostrzegli, jak doszlimy do tej zna-

nej chrzecijaskiemu wiatu letniej rezydencyi papieskiej.

Wszake, chocia tu 'byo tyle do widzenia, nie moglimy si

w niej zatrzyma, brako nam czasu. Odoywszy to wic na

inny raz
,
podylimy dalej , zatrzymawszy si jedynie ma

chwilk w przydronej alei, po nad jeziorem, przed kamienn

awk, — ulubionem miejscem spoczynku Piusa IX w jego

wieczornych przechadzkach. Doszedszy do Genzano, wstpi-

limy do kocioa. Peno tam ju byo wiejskiego ludu, który

czogajc si na kolanach okoo stacyi Paskich, — ród
piewów i jków, pobonoci sw przypomnia mi nasz mud
wit. Byo tu wszystko prawie tak jak u nas, — tylko

wszystko do wyszej jeszcze podniesione potgi, — bardziej

dobitne, jaskrawe, — gorce, jak soce które przywieca

tej ziemi.

Ale czas nagli, — wic w drog. Gociniec neapolita-

ski, obyczajem rzymskim wybrukowany, wymijajc wyniolejsze

miejsca i doliny, w zagiciach swych coraz to nowe przed-

stawia widoki, prowadzi nas przez las, potem dugi wysoki

most kamienny, na miaym uku oparty. Za lasem ujrzelimy

Aricio. Tam rozpytawszy si o drog, — gdy tu ju mielimy

porzuci murowany gociniec, zwrócilimy si w lewo, na

mniejsz drog do miasteczka Nemi. Droga ta opuciwszy



— 183 —

l»]askow/góiZii . i zhicj^njac w gla) loiiycli parowów, w ró-

nych zagiciach, wyi)rowaclzia nas niespena w pól godziny

na miejsce, jedno z najpikniejszych tej okolicy. By to wi-

dok na jezioro Nenii. Na prawym jego brzegu rozcii^ga sic

miasto, o istnie redniowiecznej hzyognomii; z bramami. l)a-

sztami i murem obronnym, szaro-ótawej barwy, jak karta

pergaminowa redniowiecznych dziejów. Naprzeciw^, przed nami

po za jeziorem , wznosz sie w amtiteatr wzgórza pokryte

cienmym lasem, a nad niemi wysoko, najwyej — w niegach

byszczy na tle bkitu Monte-CaYO. Na brzegu lew} ni . roz-

sypane wille i gi'upy drzew wyniosych — jak bukiety kwia-

tów na zastawionym do uczty stole, czarowny w stylu Claude-

Loraina, przedstawiay nam obraz. Niei)odobna tu byo nie

zatrzyma si, by go odfooyrafoica te (luazy.

(^, bo te pierwsze dnie wiosn\. i do tego w takiej

okolicy, to jakby odldaslc utraconego raju na ziemi. Jrak ci

tylko tutaj ukochanych twoich ! myl tskna leci ku nim
,
po

nad strzechy — po nad groby, a pami szepcze ci sowa

AYieszcza: „Zna.sz li ten kraj!" Bylimy tu zupenie sami,

aden natrt nie mci nam spokoju i skupienia duclia, w ja-

kim podziwialimy to dzieo lioga! lio od strony poudnia,

l)rzy drodze, zakwity ju kwiaty wiosenne. Ijiljowe liyacynty,

i jakie nieznane biae, Idkitne i óte kwiatki, w penym
rozkwicie zwracaj swe kielichy ku socu. Wsucliawszy si

w ten cichy szept natury, czue jakby drenie radosne ziemi,

witajcej wiosn. Uczucie nieopisanej sodyczy zapenia ci du-

sz — cieszysz si yciem , l)ogo ci

!

Ale czas leci — ju dziesita ; a wic naprzód , — bo

zaledwie par godzin tylko zostao (h) wejcia na gór. Wic
niezjitrzymujc si w Nenii, którego bramy i baszty, co naj-

mniej o XIV wieku wiadcz — pocignlimy wskazan

drog, przez wzgórza, doliny i lasy, skracajc j czsto na

przeaj. Tak spieszc bez wypoczynku prawie, dotarlimy do

miejsca zkd drogi si rozchodz: jedna na lewo do Koca di

Tapa, diiiga na prawo do Monte-Cavo — do klasztoru I*assyo-

nistów. e za ta wspinajc si krto, zabra nam moga
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AYieli! czasu, rzucilimy ji},, liczijjC na instynkt lite\Yski oiyen-

towania si wród kniei. Z pocztku szo nie le, las u spodu

góry nie by gsty, ani do podszyty, lecz w miar wstpo-

wania na wyyny, zmienia si posta rzeczy. Trzeba byo
przedziera si przez gstwin i zaway, zanim doszlimy do

wysokoci, gdzie ju drzewa byy rzadkie i leay niegi.

Powitalimy z przyjenuioci star znajomo. Brnc
w niegu po kolana, niepodobna byo nie pomyle o naszej

zimie, i ciepem ognisku naszych ogrzanych domów, ognisku,

którego taki brak czu si daje we Woszech, e nawet

cesarz rossyjski Pawe mia kiedy powiedzie, e widzia

zim w Petersburgu, a czu j w Rzymie. A gdy si ju
raz trcio w t strun wsponniieu, zbudzio si wnet tylu

innych, tym dwikom pokrewnych, miych i serdecznych

schowanych gdzie w gbi duszy, e wobec tego obrazu zimy,

strojnej caym aparatem niegów, lodowych stalaktytów lni-
cych od soca na gaziach, nareszcie ladów zajczych i wil-

czych; a do zapachu przesikego ywic sosen i modrzewi,

nie wiele brako, aby si zda mogo, emy si nagle zna-

leli ród ostpu litewskiej puszczy. Nie przeczuwalimy, e
nam obu przyjdzie niezadugo podziwia ca groz tych po-

wabów zimy, na dalekiej gdzie pónocy!...

Dziwna rzecz, tak naprone byy nasze nerwy, e po-

mimo wysilenia, bomy od (itej godziny byli na nogach, nie

czulimy znuenia. Tylko gód nam przypomina, emy od

rana nie jedli. Nareszcie natrafilimy na drog, któr rzuci-

limy byli na dole. Tu ju pewni siebie, moglimy zwolni

kroku, gdy oto po maej chwili, uszedszy nieco, stanlimy
przed murami obwodowemi klasztoru, a przeszedszy bram
na wpó otwart, ujrzelimy koció. Tak wic, spenione zo-

stay nasze yczenia, sami bez przewodników i natrtnych ci-

ceronów, stanlimy na szczycie Monte-Cavo.

Powitaa nas tu dziwna cisza. Spojrzelimy na zegarek,

d\vunasta. Przychodzimy do drzwi kocioa, zamknite. —
Cóby to miao znaczy? — Przecie to dzi wito uroczy-

ste! Niepojta rzecz. No, idmy do furty. Po drodze, widzimy
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lady sój) ludzkiili wieo w niegu wydei)tane. A wic sa tu

ludzie; ale gdzie oiiiV Nareszcie dzwonimy, raz, drugi, dzwo-

nimy raz trzeci, ani duszy. No, to ju chyba wymarli. Dzwo-

nimy raz jeszcze; napróuo. A w tem, gdy ju siy do odej-

cia zabieramy, otwiera si po nad iurtj okienko, wysuwa si
gowa zakonnika, i woa pógosem: „zitto, zitto!" (cicho,

cicho!)

— Per che zitto? (dla czego cicho), pytamy troch znie-

cierpliwieni.

— I fratri dormano, odpowiada (spia biacia).

— Có u licha, mówimy, czemu oni pi, gdy o tej porze

wszystko na wiecie modli si w kocioach. Otwórz nam ojcze

koció, bomy przyszli z bardzo daleka, bo a z I^olski, aby

si tu pomodli.

— Dobrze, dobrze, czekajcie, zaraz wam otworz.

Jako za chwil, drzwi kocioa si otwary. Tumy si
zaraz na wstpie dowiedzieli , e regua surowa Passyonistów

ród innych utrapie ciaa , zaleca im czuwanie w nocy, i no-

cne naboestwo ; ztd to i porzdek ycia , inny u nich , ni
na caym wiecie.

Weszlimy do kocioa. Myl, e na tem miejscu, gdzie

przed wieki bya witynia Jowisza, krzy CluTstusowy wy-

ciga dzi ramiona ku caemu wiatu, ugia nam kolana. Po
modlitwie, w której duch ton w koniem podziwianiu niedo-

cignionych wyroków lioycli . i nadziei Jego miosierdzia

IV naszej doli, udalimy si za naszym przewodnikiem do za-

krystyi, gdziemy nm wyznali, e po duchowym posiku, ladzi

bylibymy i ciao posili.

— Zaczekajcie tu chwilk
,

ja pójd do refektarza poszu-

ka, azali czego dla was ie znajd — odrzek nam uprzej-

mie, i spiesznie wyszed, zostawiwszy mm samych wobec

dawnych portretów papiey, biskupów i przeoonycli zakonu,

zawieszonych na cianach. Naprzeciw miejsca gdzie usiadem,

sta klecznik stary, wygnieciony kolanami ; nad nim wisia

o)raz Zbawiciela na krzyu, w stylu lYa Angelico da Fiesole.

peen niewysowionego uczucia, jakie w owych czasach kiero-
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wao zwykle i)Oiiiyshiiiii malarzy. Patrzc na, trzeba byo
wierzy, e mistrz co go malowa, nie z palety lecz z duszy

bra farby, a raczej, nie byo tu farb, tylko czue w iiiiii

jakie tchnienie nieziemskie, co go w chwili pobonej ekstazy

utworzyo. Wszystko co tu nas otaczao, byo powane i su-

rowe, jak surowy by ywot tych co tu mieszkali.

Ale oto i nasz padre Antonio, bo takie w zakonie nosi

imi nasz amtitryon, powraca, otwiera drzwi, i o radoci,

dwiga tac, czy co podobnego, a na tem buki, ser, owoce

i butelk wina!

— Ecco signori tutto che si trova u (juesta ora, favoriscoI

Oto panowie wszystko, co o tej porze mogem dla was zna-

le. — Poywajcie wic, prosz.

Nie )Otrzeba nam byo powtarza wezwania, bo w je-

dnej chwili ranie wzilimy si do dziea , i nie pamitam

,

czy mi kiedy co lepiej smakowao, jak ta skromna o kozim

serze, suszonych owocach i rozcieczonem winku, w zakrystyi

klasztornej uczta.

Podczas, gdymy si posilali, padre Antonio, opowiada

nam dzieje swego zakonu. Passyonici, czyli zgi-omadzenie

kleryków bosych, od go Krzya i Passyi, czyli mki Pana

naszego, zaoone przed stu z gór laty, w celu zachcenia

do pokuty, tak sowem, jak przykadem wasnym. Zaoy je

l*awe Franciszek (póniej Pawe od krzya) Ovada, urodzony

w dyecezyi Acqui w Piemoncie roku 1094 — zmary roku 1775.

Iloku 1725 Benedykt XII zatwierdzi zgromadzenie l^assyo-

nistów, a Benedykt XIV w 1741. Za Klemensa wprowadzeni

do Rzymu, przy kociele . mczenników Jana i Pawa.

W siedm lat po mierci zaoyciela, powierzono temu zgio-

madzeniu missy do Bugaryi i na Wooszczyzn, gdzie ma
ono dzisiaj pod swym kierunkiem, z gór 10.000 wiernych.

ZgTomadzenie to osiado w Belgii i w 1842 roku w Anglii,

gdzie ma 36 kollegiów. Przed dwudziestu laty Passyonici

posiadali we Woszech 16 domów, z tych 11 w pastwie pa-

pieskiem. Jednym z tych jest koció i klasztor na Monte-Cavo,

wzniesiony na miejscu zburzonej wityni Jowisza.
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(Idy skoiu/v u]>u\vi:i(laiiit' , iikhikl przed ki/v/ciii

i odiii»'»wiws/y kiótkii modlitw
,

powstawszy, powanym
i jakby uroczystym rzek do nas gosem: a teraz, chodcie

za mn

!

Przeszedszy kruganki , wstpilimy na wschody wiodce

na pitro, które dugi i obszerny obiega korytarz. Szlimy

stpajc po cichu, gdy drzwi od wielu cel byy na wpó
otwarte. Cisza tu panowaa gboka, bo wszystko co yo spao,

l^rzed jedn cel zatrzymalimy si. Na ou, a raczej na

tapczanie podobnym do tnuuuy spoczywa starzec. Biaa broda,

l)ielsza od habitu, pokrywaa mu piersi. Dziwnej piknoci

gowa snem pochylona, spoczywaa na jednem rku, jak to

bywa w pomnikach kamiennych grobowców, druga rka owi-

nita róacem leaa na piersiach. Wyraz tego ojlicza, tego

spokoju, który daje tylko rachunek skoczony ze wiatem,

którego adna ju troska osobista nie kóci, dzi jeszcze wi-

dz. Takimi by musieli ci, z których oblicza l)ra wzory Fra

Bartolomeo do tylu znakomitych dzie swoich.

— E un santo tiuesto veccliio! — rzek z cicha padie An-

tonio, uchyliwszy czoa, to nasz patryarcha, nasz ojciec i nasz

dobroczyca! Tumy ludu schodz si tu w dniach pewnych

roku, aby go ujrze, by jego idogosawiestwo zanie do-

mom i rodzinom. Za modu, by to onierz; a jako patry-

cyusz i pan wielki (bo by to un inincipe). ksi, dowodzi

gwardy (guardia nobile) za IMusa VI. Ale gdy Francuzi

Iizym zajli i Fiusa jako winia wywieziono, a ona mu
z dzieciciem umara, odpasa szabl, co nie moga Rzymu

obroni, sprzeda dobra, i oddawszy kapitay na cele dobro-

czynne, osiad w tym klasztorze. — Fo niedugim za czasie,

przywdzia sukni zakonn, odby próby i przyj wicenie

kapaskie; i odtd Iizym go ju nie widzia. l*rzez dugie

lata, jeeli próg klasztorny przestpi, to cliyba na to. aby

nie pomoc nieszczliwym , chorym i umierajcym. I*rzed kilku

laty odby prymicy, po i)idziesiciu latach kai>astwa, bo

ju do «U z gór lat liczy, a nikt go nie przecignie w gor-



— 188 —

liwoci i i)racy. i'zy to w kociele . czy przy ou cliorycli

.

gdzie zawsze w por si zjawia, bd jako kajdan . bd jako

lekarz, a zawsze i wszdzie jako dobroczyca. E uii Santo! —
Odwiedza go tu niekiedy Sua Santita. gdy mieszka w S. Gan-

dolfo, i zwykle usiadszy, na tym oto balkonie, dugie z nim

prowadzi rozmowy. Chodcie tam, signori. poka wam widok,

któremu równego nie maj Wochy.
Weszlimy i — osupieli.

O, tak, bywaj wraenia, a do takich niezawodnie to na-

leao, na wypowiedzenie których, sów nie ma. Nigdy mi nie

zadowolniy arcydziea sztuki w takim stopniu, jakiegom ocze-

kiwa, i trzeba byo duszego czasu, i rozpatrzenia si. aby

przyzna im t warto jak miay, — natomiast dziea Boe.

dziea natury, daleko wiksze, daleko wspanialsze zawszeni

znalaz, nielim si tego spodziewa. Tym razem, mielimy

przed sob tyle na raz wszystkiego co byo wielkiem. i w tem

co Bóg stworzy i co zdziaa czowiek, e naprawd, trudno

byo podoa, aby to okiem i duchem obj, co leao przed

nami, awczem, rzecz dziwna, wielko i marno stykay si

z sob... Tu ju nietylko podziwia, zachwyca, tu klka du-

chem, i modli si czowiek!

Jake mi si tu w por przy[)omniy ten arcypikny

wiersz Mickiewicza „Araj-Mistru!".

Jest Mistrz co wszystkie wzli^l duchy do chóru,

I wszystkie serca nastroi do wtóru,

Wszystkie ywioy nacign jak strony,

A po nich wodzc wichry i pioruny,

Jedn pie piewa i gra od pocztku,

A wiat dotychczas nie poj jej wtku. -

Mistrz, co malowa na niebios bkicie,

1 malowida odbi na tle fali,

Wzory kolorów rzuca na gór szczycie

,

I w gbi ziemi, odla je z metali.

A wiat przez tyle wieków, z dzie tak wiela

Nie poj jednej myli Stworzyciela! —
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Jest Mistrz wymowy, o Bo potg
W niewielu sowach objawi przed ludem.

I swoich myli sów i dzie ksig,

Sam wytumaczy: sowem, czynem, cudem.

Dotd Mistrz zawsze by wielkim dla wiata

Dzi wiat nim gardzi — majc go za brata.

Sztukmistrzu ziemski, czem s twe obrazy

C/.em twoje rzeby i twoje wyrazy

!

A ty si .skarysz e kto w braci tumie

Twych dzie, twych myli — i sów nie rozumie.

Spojrzyj na mistrza, i cierp Boy synu

Nieznany, albo wzgardzony od gminu!

Klasztor P.assyonistów na Monte -Cavo. to jedyny moe
punkt widzenia najwaciwszy, z którego naleaoby zajjatry-

wa sie na Rzym, — patrzc na z daleka. — (idy spojrzysz

po nad te lasy i góry, po nad t Kampani zakoczon mo-

rzem. — ta niegdy stolica wiata, ta staroytna Roma. drze-

mica dzi na tylu warstwach swej minionej sawy, rozoona
na siedmiu wzgórzach , wyglda ztd jak wielkie mrowisko

.

do którego wazki jak ni jedwa])iu . prowadzi szlak z wyyn
.Mbano. — Z poród tego mrowiska wystaj trzy gmadiy.

jakby trzy momenta z jego dziejów; Coloseum. zamek . Anioa

i . IMotr. — A wic Igi-zyska — grób potgi Cezarów —
i Piotrowa Opoka. — Gdy w nici myl utoniesz, przesuwaj

si ci pized oczyma, epoki, postacie, — wielkie, dziwne,

pamitne. Imiona Cyncynatów. Scevolów, Bmtusów, tych go-

de obywatelskiej cnoty, cnoty rzymskiej. — kad pod-

staw wielkoci , tej jnzyszej i)ani i stolicy wiata. 1*0 tej

drodze, tej nici, która tam daleko we mgle oddalenia jno-

wadzi do Rzymu, po tej sawnej Wa Apia. przechodzili Scy-

piony. fabiusze. Mariusze. Cezary cignc za sob zwycione
ludy z ich królami, w swym tryumfalnym pochodzie. Gdzie
oni, pytasz, ci mocarze wiata — co nim trzli tak

dugo. — gdzie ich groby przynajmniej? Patrz, na te wy-

obione lady ich rydwanów, po tej kamiennej drodze, oto



— 190 —

tyle tylko, co po nich zostao. — (Tdzie ich wielko, pytasz,

ich potga, ich sztuka, — ich bogi — i ich bogów wity-
nie!? Ustpio to wszystko, utykajc ród uczt, lizgajc si

ród krwi i wina bachanalii; ustpio, ród ogólnego spodle-

nia, zniewieciaoci modziey, rozpusty kobiet, i ród tej

dziwnej trwogi, co przykuwaa Tyberyusza do Kaprery, wy-

gnaa Nerona z Bauli , co budzia ze snu tych despotów, któ-

rzy na spodleniu ludów oparli sw potg. Przeraeni blaskiem

wiata, co gdzie tam daleko w Nazarecie zabyso, nie mieli

ju ani w co wierzy, ani si czego spodziewa... Czuli nad

sob pusty Olimp a pod nogami przepenione katakuniby.

Czysty i modzieczy duch Ewangelii, nie by wcale pojty

przez ten wiat zuyty i zgniy. I oto wyrosy olbrzym u-
pieztwem i krzywd , zatruty zgnilizn któr w swem wntrzu

wypielgnowa, run. Attyla, Alaryk, Genzeryk, podzielili sie

wiatem. I jak lawa Wezuwiusza pokrya Herkulanum, Stabi

i Tompe, tak barbarzystwo pokryo narody.

„A potem, gdy przeszli ci ludzie, — co w dzikim swym

instynkcie, uprzedzajc sd Boy, nazwali siebie „motem
wiata i biczem Boym", gdy wiatr rozniós py podniesiony

pochodem tych dzikich tumów; gdy wyziewy krwawe z pola

tylu bitew, spady na ziemi w oywczej rosie, odrodzony

wiat ujrza ród siebie starców, co w jednem rku trzymali

krzy — w drugiem Ewangeli, — to byli ojcowie Kocioa".

I tu wanie podnosi si z gruzów Rzym, ale to ju b-
dzie Rzym chrzecijaski. Korona ustpia miejsca tyarze.

Ubogi z pocztku i zaleny, wzmaga si i ronie, i ju
w XI wieku, olbrzymia posta Grzegorza YII, daje mu miano

stolicy chrzecijaskiego wiata. Przychodz potem Juliusz II,

Leon X, a z nimi Rafael, Micha Anio, Leonardo da Vinci,

za nimi caa plejada mistrzów sztuki i jej mecenasów; i Rzy-

mowi przybywa jeszcze jeden tytu : stolicy sztuki , któr do

ostatnich czasów, jeeli ju nie w tworzeniu dzie nowych

(szczególniej w dziedzinie malarstwa i architektury), to w prze-

chowaniu dawnych i to z epoki najwietniejszej , stale pie-

lgnuje.
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Takieini mylami zajci, opuszczalimy z alem te })()-

wane mury klasztoru, dzikujc uprzejmie zacnemu zakonni-

kowi, który nam ród tak niezwykych akcessoryów, uroczej

natury i nastroju ducha, da sposohno spojrze, od twardejio

oa witobliwego starca, na cae pasmo wielkoci i znikomo-

ci tego wiata. A gdymy ju schodzili, przyponmiay mi si

peno znaczenie sowa Goszczyskiego, któremi koczy swoj
podró w górach: „schodmy na dó, trzymajc statecznie

comy wzili na górze".

Szeroka droga wijc si po spadzistociach góry, wkrótce

nas sprowadzia na wynioso, zkd gdy si rozstpiy drzewn,

kierujc si ku Roca di Papa, ujrzelimy to dziwne miasto.

Powiadam dziwne, bo niech sobie czytelnik wyobrazi gór,

w ksztacie gowy cukru, u wierzchoka której, dokoa jej

konicznego zakoczenia uczepiono, czy te zawieszono miasto.

Domy które wida zdaa, wygldaj jakby gniazda jaskócze.

Z natury miejsca zbudowane w kondygnacyach , ma wzkie

,

krte uliczki; posiada jednak kilka kocioów, obronne l)ramy

i baszty, dochowane w caoci niezawodnie od czasu kiedy

zaoone zostay. Gdymy przechodzili ciasne jego uliczki,

tylko dla pieszych suce, bo co chwila przerywane scho-

dami, progami i t. d. lud dy na nieszpory, na które dzwony

ze wszystkich kocioów wzyway. Drao powietrze od tego

gwarnego rozdwiku, i góra chwia si zdawaa. Nie majc
czasu przypatrzy si lepiej miastu i jego mieszkacom

,
po-

<lylimy ku Frascatti.

Gociniec n tu ju szeroki i gdy si spuci na dó.

znalelimy si ród pól uprawnych, majc przed sob punkt

niedaleki, do któregomy zdali. Zmierzch ju zapada. l'ur-

purowy zachód, przysaniay po nad horyzontem podune
clunurki liliowe, z po za których, wyzierao soce jaskrawe

jakby roztopione elazo. Zbliajc si do Frascatti, spostrze-

glimy kondukt pogrzebowy, idcy na bliski tego miasta cmen-

tarz. Plask kilkunastu wiec poncych, migota smutnie ród
ciby ludzi, którzy z kapanem na czele, niosc rozwinite

chorgwie, piewali z cicha jak pie nieznanej nam nuty.
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Ubogie to byo. Chowano mod dzieweczk , Ictór wedug
zwyczaju, niesiono w otwartej- prostej trumience. Za trumiuj

sza sn matka , bo zacliodzia si od paczu. Lekki wietrzyk

porusza i chwilami unosi w gór jasne wosy zmarej , co

jakby aureola otaczay gow dziewczcia. Przy matce dwoje

maych dzieci nioso pki zieleni i kwiatów, bawic si niemi

.

i nie wiedzc moe, e za chwil do ziemi schowaj i zakopi

ich blad siostrzyczk. Za niemi szed zbiedzony pies kudaty,

zagldajc z widocznym niepokojem w oczy swym panom

;

1)0 tu sn wszystko byo, w tej maej gromadce, co zmar
kochao, i co dla niej byo drogiem. Dziwne tu zrobilimy

spostrzeenie ; oto umara m.iaa w ustach kwiat róy. Czy dla

przypomnienia koloru ust, które mier zwykle tak nielitoci-

wie i tak prdko zmienia, nawet ród uroczego kwiecia ro-

dzaju ludzkiego; czy dla innych przyczyn, nie mielimy czasu

dowiedzie si, bomy spieszyli,, aby si nie spóni na po-

cig ostatni odchodzcy do Kzymu.

Pdzimy wic co tchu.

Nareszcie jestemy na dworcu. Daj nam bilety, syczy

przeraliwie para, otacza nas zamt, ruch, zgiek, — staje

naraz przed nami cay obraz tak niepodobny do tego comy
niedawno widzieli i czuli. Trcani, popychani, zamykani, -

czujemy si znów w caej peni czonkami XIX stulecia, który

jak olbrzymi polip porywa nas swemi tysicznemi ramiony

i cignie ku sobie. Gorycz ycia przez chwil zapomniana,

wszystkiemi porami wraca napowrót, by opuszczone na chwile

zaj w duszy legowisko. Dzwoni raz trzeci, — ostatnie za-

trzanito drzwiczki, rozlega si sowo: „pronti" (gotowo)

i via! — pomknlimy naprzód.

Zaledwie ruszylimy, umys i ciao strudzone nie mogy
oprze si drzemce, sen nas ogarn, usnlimy. Trwao to

a do chwili, gdy nas zbudzio magiczne sowo: „Roma!"

W mieszkaniu na Piazza Poli i paacu teje nazwy, cze-

ka mi ju przy poncym kominku, mój towarzysz i wspó-

lokator, nasz serdeczny autor „Lirenki"; jak niemniej i pocz-

ciwa Marianina, córka. p. Flaiani gospodyni donni a nasz
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Anio-stró (omowy. Po iniein powitaniu, gdym pod wpywem
chiskiego nektaru, opowiada im moj dwudniow Odysse.

z przylegego mieszkania dolatyway nas dwiki muzyki

i piewu z duetu modnej podówczas Traviaty. Wykonywali j
zwykle wieczorami , Agatina , siostra Marianiny, ailystka ko-
czca akademi Delie Belle Arti i jej narzeczony mody pra-

wnik z liolonii. 1*0 herbacie i gawdce. gdy ju literalnie

upadaem ze znuenia , udaem si do mego pokoju
,

przyle-

gego do salonu gospodarstwa, a)y nareszcie po tylu tiiidach

i tylu wraeniach odpocz.
Dzie ten wszake . mia l)y dla mnie pomylnym do

koca; l)o mi na dobranoc dorzuci jeszcze to, co Wochy naj-

lepszego maj dotd : nuizyke i piew zakochanej pary

!

Italia ! Wlocliy I ile te sowa maj uroku . ile budz
wsponniie i nadziei w duszy kadego . co tam by lub by
pragnie

!

(> Marca 1881 roku. Lwów.

WspomiiieniA z nad AVilii i Niemna. 13





t;kLDEFONS ANCYPA
WSPOMNIENIE

(ZE STUDJÓW PARYSKICH).

13*





(Jdyby wzi martwy kainieii z kióryin igra ilziei'i(.'

I jjdyby z fyiii kaiiiienioin obclioilzi po wiecie,

A potem, do ojczyzny wróciwszy z daleka

rensain kamie, <lla tego samego czowieka.

Co nim bcdc dzieckiem igra przy piastunie

.

)zi dla starca zmarego da pod gow w trumnie,

1 gdyby z tego kamienia gorzka za nie cieka
Ksie , bez grzechu , kamie rzu prosto — do pieka.

MiCKIKWICZ.

l>yo to W poowie Czerwca 1858 roku. Po skwarnym dniu,

cichy, rozkoszny wieczór zgromadzi publiczno pod cienie

luksemburskiego ogiodu. Urok wiosny, — szmer fontan, —
barwno kwiecistych parterów, — tajemniczo cieni wieko-

wych alei, oywionych miym szczebiotem zabierajcego si

do snu ptactwa, wszystko to razem, niewymownym czarem

natury i sztuki, napeniao piersi bogiem uczuciem, i wypo-

gadzao chmurne nawet lica, ród zgromadzonego tumu. Od

czasu do czasu przygrywaa wojskowa muzyka.

Przy dwikach trombonów i bbnów stuku, pod skle-

pieniem ciemnem kasztanów — nikt nie spostrzeg jak nad-

cigny chmury, — i a dopiero gdy silny grom zawtórowa

orkiestrze. — i lun deszcz, rzucono si do odwrotu i sal-

wowania, gdzie i jak kto móg: — jedni do bram i fiakrów,

—

drudzy pod ochron drzew. Naleaem do ostatnich; a byoto

nie tyle dla deszczu — bo miaem parasol, i mieszkanie moje,

tu przy ogrodzie, na ulicy Madame, o parset zaledwie byo
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kroków, - jak z ciekawoci, — dla widoku tej nagej rejte-

rady i popochu parysldej publiki — mao uii dotd znanej,

a niezrównanej w podobnym wypadku.

Stoj tedy oparty plecami o pie starego platanu i naj-

niedyskretniej przypatruj si pociesznym ewolucyom rozmai-

tych osób, pci i wieków, a deszcz strumieniami eje jak

z wiadra. Zamt nie do opisania; — bo naraz chmura czania

jakby pokrywa od kota, ca t kipic scen nakrya. Wic
ciemno, zgiek, — nawoywania, zmieszane z szumem wiatru

i lici — z trzaskiem amicych si gazi, — istna scena

Hogartowska, — od czasu do czasu tylko jakby dla efektu

owiecana blaskiem byskawicy.

Gdy si tak kosztem blinich bawi , — sysz jak kilka

osób przypada do mojego drzewa z drugiej strony. Sucham—
mówi po polsku.

— A to to mi dopiero muzyka! — A chciao ci si ko-

niecznie dosucha finau — zamiast wraca do domu; — ot

i masz fina. Tylko to bodaj uwertura jeszcze a nie fina, —
bo zdaje mi si e nie zaraz ta sztuka skoczy si.... A to
leje! brrr — u, — mrucza gderliwie gos mzki.
— „I szumit i hude — ciopy dodyk ide", — ozwa si

gos drugi, intonujc artobliwie znan rusk piosnk —
z litewska.

— Dobrze panu piewa, majc obówie skórzane i okiy-

cie, a ja caa ju jestem w wodzie i dr od zimna, odpo-

wiada gos kobiecy drcy i pieszczotliwy; — wolaabym

w tej chwili parasol ni najpikniejsz piosnk.

A no, myl sobie, tu ju nie godzi si by dalej obo-

jtnym widzem cudzej biedy, — to nasi; incognito dusze
tu ju nie uchodzi. A wic nie czekajc duej, zwracam si

i — jak Deus ex machina odzywam:

— Jeeli pani o parasol idzie, mog jej suy z ochot.

—

Mieszkam niedaleko, i za chwil bd w domu; prosz wic
bez skrupuu przyj.

Niespodzianka ta w korzystnem wietle przedstawiaby

zapewne moj figur — gdyby wanie nie brako nam tego
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wiata w toj iliwili: — ale jak to ju i/ukkiiu, l»vlo tak

cieiuno, emy siebie tylko sysze — nie za widzie mogli.

lUako te i czasu na i)izyi)atiywanie si. — Wic po zwykych

cerejiielacli, — nareszcie przyjciu, podzikach, zabraniu mo-

jego adresu. — rozstalimy sie. Oni pomknli w jedna. —
ja w druga stron — do domu. Przy rozstaniu pyt<am.

— Jeeli si nie niyl, jest tu Litwin midzy panami?

nieprawda ?

— Tak panie, ja nim jestem, odrzek jeden z nich podajc

Uii rk.
— A wic cieszy mi podwójnie nasze spotkanie, mówi nm.

bo w osobie pana znajduj ziomka.

Na tem rozeszlimy si.

Taki by pocztek stosunku mojego z czowiekiem, który

si zaczij weso piosnk, ród wiosennej burzy — a skoczy
si mia kat^istrof, ród burzy — o wiele straszniejszej, bo

politycznej i na wasnej ziemi...

Nazajutrz przed poudniem, gdym przed stalug u otwar-

tego okna, ród najpikniejszej pogody, zapomnia o wczoraj-

szej ulewie, — sysz pukanie do drzwi.

— Entrez, woani.

I oto wchodzi czowiek, wieku okoo lat 40tu, wzrostu

redniego , cery niadej
,
powierzchownoci przyzwoitej. Ruchy

zrczne, nad wiek ywe, zdradzaj pewn oryginalno i za-

razem otwarto — która nm te z oczu patrzy.

— Jestem Ancypa; odnosz panu parasol, który nam wczo-

raj tak askawie i tak heroicznie raczye poyczy. — Przyj-

mij z nim pan razem i i)odziek , szczególniej pani S., która

najwicej ze skorzystaa.

(idy to mówi, glos jego. posta, jego ruchy szczególniej,

potrciy m pami w stron minionej dawnej przeszoci.

I jego oczy te zabysy w miar jak si wpatrywa we mnie.
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>V^— Pan Ancypa! — wic Ildefons zapewne? — zbliajc si

do, powiadam — i nieczekajc , cllwvtan^ j^o w objcia. —

Mój koleka szkolny! — nasz figlarz kochany! — Witajc-nii.

woam w radonem wzruszeniu.

— Ten sam , — ten sam ; ten niegdy pierwszy od koca
w nauce , ale zato pierwszy od pocztku w swawoli : — od-

rzecze z umiechem, oddajc mi ucisk serdeczny. Ten któ-

rego nie mijay plagi adnej soboty, — co mówi, adnego

dnia. — No prosz, — ot dziwne spotkanie! — Czyliem

wczoraj móg si spodziewa , chronic si pod drzewem , e
tam spotkam koleg , i to jeszcze z jakich czasów ! To to

panie dwadziecia om lat mija, jakem kraj porzuci! —
Pamitam pana; bye wtym chopaczkiem; — a teraz na-

wet przypominani awantur, w której ratujc siebie i ca
klas — przed strasznym profesorem matematyki — odpoku-

towae sam jeden. — No, ale powiedze mi koleko, skd? —
jak? — po co? i kiedy i na jak dugo tu przybye? — Po

co? — to ju wiem, widzc t sztalug, — ale kiedy?

zkd? — i jak dawno z kraju — z Litwy?...

Wszystko to wypowiedzia jednym tchem, — prdko, —
ruchem i giestem dopomagajc sowom.

I oto zacza si pogadanka — w której , rzecz natu-

ralna, ja jako przybyy z kraju musiaem mówi pierwszy^

—

Potem on opowiada swoje dugie i dziwne, a jednak tak zwy-

czajne w yciu emigranta dzieje. Dzieje — najprzód walki

za ojczyzn, — potem zawodów; — potem dzieje tuactwa—
pracy — ndzy — upokorze przeplatanych nadziej, za-

wodem — i znowu nadziej — i znowu zawodem — a zawsze

i wszdzie podranianych szamotaniem si rozjtrzonych stron-

nictw. — Jednem sowem — da mi obraz ycia i ofiary tej

garstki ludzi — co wierni polubionej sprawie, cho rónend

drogami — biegli do jednego celu.

I, rzecz szczególna — mówi to bez goryczy — mówi
jak o rzeczy zwykej, najprostszej w wiecie — któr speni

byo trzeba — któr speni — i speni gotów, ile razy tego

wypadnie potrzeba.
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Wyra/ ten ostatni, ply to pisz nasuwa mi w tej chwili

myl, e dla nas Polaków ma on szczególniej gbokie i pikne

znaczenie. I zaitiawde aden naród, o ile wiem. podobnym

I)Oszczyci si nie moe. Od czasów bowiem niepamitnych,

wyraz ,,i)otrzeba" — by u nas synonimem ycia oddanego

na usugi ojczynie, — synonimem wojskowej suby, wy-
prawy wojennej, synonimem ofiary z ycia i mienia. Kada
wojenna potrzeba odrywaa ma, ojca, gospodarza, od ony,

dzieci . domu . dla obrony kraju. I nie ch upów i zysków

ich tam wioda, — bo nie dla rabunków, nie dla zaborów,

lecz dla wasnej obrony, )yy te potrzeby! O, gdyby szlachta

nasza umiaa i chciaa tak wytnvale pracowa dla ojczyzny, -^

jak umiaa i umie zgin dla niej, — inne byyby jej losy!...

Ale wracam do Ancypy.

Otó rzecz prosta, e wszystko to, co przy pierwszem

spotkaniu wypowiedzianem byo, zaledwie stanowi mogo
tre tego, co z czasem opowiedzielimy sobie wzajem, w cz-

stych spotkaniadi i wolnych chwilach w cigu caego roku.

Zwykle od rana do 5tej, kady z nas pracowa, w za-

kresie swych fachowych zaj; — ja w galeryi Luksembur-

skiej, — on w swojem biórze, w dziale inynieryi miastowej.

Po obiedzie schodzilimy si w umówionem miejscu, — a gdy

ja miaem w domu robot — on przychodzi do mnie i usa-

dowiwszy si na tarasie, wychodzcym pod cienie luksembur-

skiego ogi'odu — co byo najwaniejsz ozdob mojego mie-

szkania, czytywa mi dzienniki — lub gawdzi, gdym ja

malowa.

Bya to dusza dziwnie czysta i pikna; charakter prawy,

temperament ognisty. — I*omimo twardego losu, przeszedszy,

jakto mówi, przez ogie i wod, — zachowa t modo
ducha, która tylko zacnym ludziom najduej towarzyszy. Ko-

chajc ojczyzn nad wszystko, i bdc surowym dla siebie

— przestawszy na stanowisku szeregowca w pracy dla niej,

niecieii)ia faszywych jej proroków, krzywych dróg — i wszy-

stkiego co tchno sobkowstwem, pozowaniem, obud, — co

ze witej sprawy robio sobie zyskowne rzemioso, piedesta
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dla ilogodzeiti aiiibicyi i saiiiolubiiyin celom. — Mierosaw-

skiego, nieodiiiawiajc mu profesorskich zalet, nazywa gene-

raem „in partibus infidelium", — a zna go dobrze, bo bi siij

pod nim w Poznaskiem. — Z party Czartoryskich nie

prdzej si pojedna, a gdy ksi Adam na posiedzeniu

w dniu 3 Maja 1858 roku, wyzna publicznie z waciw, szla-

chetnej duszy otwartoci — e kada inna polityka korzy-

stniejsz by mogaby od tej, jakiej si trzyma w 18o()

i 1831 roku, liczc na wspaniaomylno i sprawiedliwo cara

i na pomoc Europy.

Z nim to miaem sposobno zajrze do wntrza enii-

granckiego ycia — jada obiady po 20 sous — przypatrzy

zbliska temu — co mi si wprzódy niepodobnem do uwierze-

nia zdawao; — przy nim nauczyem si i oduczyem wiele. —
Jednem sowem by to jeden z najlepszych synów ojczyzny —
dla mnie za, podczas pobytu w Paryu najmilszy towarzysz.

Niebyo ciekawszej okolicy — z którby nmie nie za-

znajomi. — W dnie witeczne wybieralimy zwykle miej-

scowoci obfitujce w lasy, bo te nam przypominay strony

rodzinne.

Oprócz specyalnoci swojej (by zawiadowc wielkiej cz-

ci podziemiów Paryskich t. z. katakumb, pooonych pod

dzielnic przedmiecia S. Germain) która bya wicej empiry-

cznej ni naukowej natury, — nieposiada on obszernej i grun-

townej wiedzy, bo niczego systematycznie si nie uczy; —
ale mia za to ten zdrowy rozum, co w lot pojmowa istot

rzeczy i umia j uj z najwaciwszej strony. — Pozbawiony

dugie lata ciepego kóka rodziny i towarzystwa kobiet, nie

mia do ogady, i razi niekiedy, szczególniej gdy si za-

pala, szorstkoci; ale e posiada spory zasób poczucia

godnoci wasnej i innych — a przedewszystkiem znany by
z wypróbowanej prawoci — by wszdzie i zawsze w stosun-

kach z ludmi cenionym i powaanym.
— Mój kochany, rzek mi na wstpie, — nie potrzebuj ci

dowodzi, jak mi podane twoje przybycie, — powiniene

to czu. Od tak dawna samotny — „dans ce deser du monde".
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przez lat tyle iiie widziaem nikt);i,o z licznej mojej rodziny, —
nawet nikogo z tamtych stron; — u ty pojmujesz co to jest

tsknota ta nasza nostalgia litewska! — Tylu ju ona

w gró) wpdzia!... — Sza te i za mna krok w krok. przez

wszystkie koleje ycia, — i jeelim jej nie uleg, pracy to

tylko zawdziczam. — O, bo ciko pracowa nmsiaem; —
i wierz dzisiaj — e jeeli Bóg skaza ród ludzki na prac —
to nie dla udrczenia, ale dla pociechy... Tojnmjesz wic,

czem jeste dla mnie ty, co ze mn kiedy, w szczliwem

zaraniu ycia, na jednej awie siedzia — i to jeszcze gdzie? —
w owym miym zaktku ziemi naszej

,
gdzie byo moje gnia-

zdo rodzinne. Powiedze mi, prosz, — jak tam dzi nasz

Sonim wyglda — czy jest tam kto z naszych znajomych —
z kolegów — z nauczycieli? — jaki los spotka tych, co

jeszcze yj? — io nic o tern prawie nie wiem dotd. —
Listy nie docliodz — gazety o Litwie nie mówi — a ci co

tu niekiedy z kraju zagldaj — nie szukaj nas", — owszem

unikaj nieraz — wstydzc si moe owydi bakchanalji, jakie

w tym Eldorado ludzi monych, zwykli wyprawia. — A naj-

przód, powiedz jak dawno wyjechae z Litwy.

— Suchaj wic — chocia to co powiem, nie pocieszy ci

wcale. — Wyjechaem inzeszej jesieni 1S56 roku. Przywo
ci zatem najnowsze wiadomoci , bo nawet tak si zdarzyo

,

e pierwszy mój nocleg po wyjedzie z domu. po poegnaniu

matki i przyjació — przypad wanie po wielu latach nie-

bytnoci w Sonimie; i co wicej, — jakl)y dla wzmocnienia

mojego z nim stosunku, zasza tam okoliczno, co mi no-

wem z nim zwizaa ogniwem. Oto bowiem w t wielk po-

dró, przeprowadza mi do Sonima ten sam, co mi tam

kiedy, gdym by dzieckiem, do szkó odwozi. — Gdymy
z nim ukadali kierunek mojej drogi do Warszawy, rzek mi:

— Jed na Sonim i yrowice, ja ci tam odwioz — jak

niegdy — i tam si rozstaniemy. Przypomnimy dawne czasy —
obejdziemy znane cieki: — a na odjezdnem pomodlisz si

znów w yrowicach (gdzie teraz Syzma), jnzy tym samym
kamieniu, pamitasz, — gdzie si modli dzieckiem, do Matki
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Najwitszej i dozna ad niej tak cudownej pociechy...*). Wszak

jedziesz znowu do szkoy, — tylko tym razem, bdzie nia

wiat szeroki... A pamitaj: kto z Bogiem — i Bóg

z tym...

— O tak, pomyliem, dobrze mi radzi mój stary przyja-

ciel; — zanim si rzuc w ten wiat szeroki, -— zanim ujrz

te sawne cuda sztuld i natury — ten wiat ideaów... —
suszna abym na pocztku drogi przyj wijatyk duchowy...

na rodzinnej ziemi.

Wic na tern i stano. Wyjechalimy rano z Horody-

szcza — i przez Poonk i Dziady jadc gocicem poczto-

wym , nad wieczór stanlimy w Sonimie. Nie byem tam od

lat kilkunastu, — bo od wyjcia z 3ciej klasy szkó tame-

cznych. Dalszy bowiem kurs nauk szkolnych odbyem w gim-

nazyum Suckiem; potem na kurs akademickie udaem si

* ) Byo to w moich latach dziecinnych. Zaczynaem szkoy w y-
rowicach u XX. Bazylianów, w ostatnim roku przed ich kassat.

Byo to jedyne miejsce dla uczcej si modziey, — ciche, pi-

kne, ustronne, — sawne cudownym obrazem N. Panny, jakby

przeznaczone dla modlitwy i nauki. — Musz za doda, e oil

najpierwszych lat ycia, miaem szczególni| dewocy do Matki

Najwitszej. Otó zdarzyo si, e przed wakacyami przyby

do yrowic kramarz z obrazkami, medalionami N. Panny Ostro-

bramskiej , Czstochowskiej i t. p. , a e to byy rzeczy pontne

i dostpne kieszeni studenckiej , — wic si dziatwa skwapliwie

zaopatrzya w to wszystko. Co do mnie , zdarzyo si tak , e
jakkolwiek medalik gorco upragniony kosztowa nie wicej jak

groszy dziesi , — nie miaem ich wcale , i smutno mi z tem

byo. Otó pewnego wieczora
,
gdy gimnazici podug zwyczaju

,

na placu przed cerkwi bawi si w pik, ja, niebiorc w za-

bawie udziau, usunem si na bok, i usiadszy •/. ksik na

kamieniu
,
przy drzwiach cerkwi , zabraem si do uczenia si

jutrzejszej lekcyi, — a potem, podug zwyczaju — do modlitwy.

Gdy ju zciemniao i dano znak do powrotu, — zabieram i ja

ksik , któr pooyem obok na kamieniu , i — o dziwo !
—

•> radoci! znajduj przy niej dziesi groszy. — Kozumie si.

e pobiedz do kramarza — kupi medalik — byo dzieem je-

dnej chwili.
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do Wilna: i)otem do Petersburga, — gdzie jako ucze aka-

<leiTiii sztuk piknych przebyem a do jej ukoczenia. Przez

tak zatem czas dugi, zaszo tam nie mao zmian. (Jównsj

za tego przyczyn, by poar kilkakrotny. Najcelniejsza cz
miasta posza z dyniem ; bo jak si zajji ogie

,
gdzie nie-

daleko szkoy naszej, tak pizelatujc z miejsca na miejsce,

minwszy nasz koció szkolny (XX. Kanoników Lateran.), od

naronego przy nim zajazdu zaczwszy, zniszczy ca górn
poa rynku a ku Dominikanom, czci lloaskiej i yro-
wickiej ulicy i IkMiiardynom — którym spali wiee z zega-

rem. Poszy wic z dymem: odwach, apteka Wolewicza, kramy,

i tu przy nich na rogu ulicy, przy ogrodzie doktora Pucz-

kowskiego, ów pawilon oryginalny, zaltytek wspaniaego niegdy

otoczenia dworu hetmana Ogiskiego, gdzie za naszych cza-

sów bya restauracya. — Dziwnym tylko losem ocala koció
z klasztorem \)]). Bernardynek. Jedncm sowem . caa i odkowa

i najgówniejsza cz miasta spona. Spony te i szkoy

nasze. Ocala tylko koció, ale go wkrótce gorezy los

spotka — zabrano go na cerkiew i przerobiono do niepo-

znania. I dzi tam, gdzie.my si modlili, uczyli, — gdzie

tyle naszych wspomnie ma ródo — sobór prawosawny!

]>o i szkoy skasowano.

Pamitasz jaki to by wspaniay koció, o szerokiem,

miaem sklepieniu, z herbem fundatora w porodku. Wysze-

dem ze po raz ostatni, po egzaminie publicznym w dniu

w. 1'iotra. A by to dla mnie dzie uroczysty, — )o wród
celujcych uczniów, czytano tam i moje imi.

Pikna tradycya przywizana jest do tego gmachu. Nie-

wiem czy o niej sysza. Fundowa go biskup Horbacki.

Architektem by niejaki Woch, którego nazwiska nie pa-

mitam. Rzecz si tak miaa. Gdy ju ukoczono ca budow
i ostatnia cega zaoona zostaa w sklepieniu, opinia po-

wszechna utrzymywaa, e to sklepienie tak miao zawieszone,

niepodtrzymane tilarami, mnc musi przy odjciu podpór —
e zarozumiao architekta sprowadzi niezawodnie fatalne

nastpstwa, — e giozi katastrof i t. p. zarzuty i wróby.
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Gdy to wszystko doszo do uszu artysty, wzruszony i skru-

szony do gbi, odby spowied — przyj . Sakramenta —
i w czasie gdy odejmowano podpory i rusztowania, — uklk
w rodku nawy kocioa i przez cay czas roboty pozosta

na modlitwie , — dajc ycie swe na ofiar Bogu jeli w tern

dziele zgTzeszy móg pych. > I oto podpory odjto - skle-

pienie niewzruszone zostao — i a dotd jest celem podziwu.

Ale wracani do rzeczy. Smutne wic byo jak widzisz

moje spotkanie ze Sonimem. — Smutniejsze byo jeszcze

rozstanie: bo poegnaem tam, ród nieznanego mi dotd

wzruszenia, tego co zastpowa mi ojca, — co by opiekunem

mojego dziecistwa, przyjacielem modoci mojej.

Gdymy wstali rano, w dniu rozstania, rzek, dajc mi

swój ulubiony zegarek:

— We jeszcze t pamitk ode-mnie. Ona mi tobie co-

dziennie przypomni, —. a mówi to gosem przerywanym,

drcym. Spojrzaem na, by dziwnie wzruszony. — Za go-

dzin bd konie gotowe, — doda po ciwili; — rozsta-

niemy si w kociele. — Chodmy tam — pomodli si na

twoj intency.

Gdy to mówi, zy mia w oczach, — chcia je wstrzy-

ma — i — nie móg....

Ujrzawszy to, uczuem niewypowiedziany ból w sercu.

Myl, e za chwil miaem rzuci tego starca, co ju sta

nad gi'obem — a któregom tak kocha, — rzuci z ma na-

dziej ujrzenia go w tem yciu — wyrwaa mi sowa:
— A wic pozwól mi zosta — zrzekam si tej podróy,

gdy ma ona nam obu tyle boleci by przyczyn!

— O nie, zawoa - jed! — musisz jecha — to dla twej

przyszoci potrzebne , — to twój obowizek. Jed , — i wra-

caj szczliwie — aby nam kiedy by pociech...

Wszedszy do kocioa XX. Bernardynów, uklkem przy

kratkach i modliem si gorco, — chocia to bya bez sów
modlitwa! Wkrótce i on nadszed, ubrany w kom i stu,
blady, zmieniony, jakim go nigdy nie widziaem — ale ju
z wyrazem jakiego nieziemskiego spokoju. Odczyta nademna.
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modlitw „za podrónych" — i skoczywszy, da mi krzy do

ucaowania - ucaowaem te i je^o rk, — i)aczc jak

dzieci . .

.

— A teraz , z Bogiem , — rzek ; i odszed do zakrystyi.

Takie t)yo nasze poegnanie.

Odjecliaem smutny, przybity.

W drodze . przyi)omnia mi sie wiersz Aleks, Grozy, gdzie

mówi o zaci poegnania, i o trzech clnistkach, co je zebray.

Oto trzy ciustki — te trzy chustki biae,

W nich wszystkie skarby moje na tym wiecie.

Gdy mi do trumny skada bdziecie

Poócie przy mnie te trzy chustki biae.

Dosy pieszczot przy rodzinie...

Dosy buja w Ukrainiie;

Mody zdolny wiek ucieka

,

Dalej chopcze midzy ludzi...

I oto widzisz — co mi do Sonima przywizao jeszcze

silniej. W yrowicacli zatrzymaem si przed cerkwi i
—

uklknwszy przy pamitnym kamieniu, poleciem Bogu wa-
sne losy i tych wszystkich, których ukochaem. To mi uspo-

koio nieco...

Z kolegów dawnych, znalazem w Sonimie tylko Ale-

ksandra Wolewicza. By to jeden z moich uluiionych towa-

rzyszy herboryzacyi wiosennych. Siedzielimy w klasie obok.

Jest on obecnie aptekarzem, jak niegdy jego ojciec, i wa-
cicielem apteki nowo wybudowanej w dawnem miejscu. Odwach

za któiy by obok, przeniesiono na inne miejsce. Dawny

pamitam dobrze — bo tam zwykle wieczorami giywaa woj-

skowa muzyka. Tam te by uwiziony przez kilka tygodni

emisaryusz Micha Woowicz, po ujciu w lasach Sonimskich,

zanim odwieziono go do Grodna, gdzie zosta stracony. Pa-

ndtam twarz jego widywan z po za kraty, — )0 zwykle

szedem tamtdy do szkoy z ssiedniej z odwacheni kwatery.
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Z Wolewiczem tedy, obszedem wszystkie znane zaktki

i cieki, — zaczwszy od Studenckiej ulicy, gdzie w domku

Iwanowskiej bya pierwsza moja kwatera. — liylimy nawet

w Panasówkach, owych naszych Karpatach Sonimskich, dokd
zwykle chodzilimy po kwiaty, lub na rekreacye. mijajc sup
w. Dominika, na drodze do Dereczyna, gdzie bya zwykle

nasza lizgawka. Bylimy i na Talkowszczynie za Szczar

,

i w Pai)ierni, nazwanej teraz Albertynem, zamienionej na

pikn rezydency Pusowskich . dokd zwykle przez bonia

,

chodzilimy na majówki.

l^amitasz, co to t)ya za rado nasza, kiedy z wieczora

rozbiega si wie po kwateracli, e jutro rano, o godzi-

nie 4tej mamy by gotowi — i na i»ierwszy dzwonek, zebra

si do klas. — na drugi, — wyruszy na Zamo — na

msz w. do fary. ,To to bya krztanina! dla nas: — aby

porozumie si z kolegami, co? z kim? jak i gdzie? — dla

gospody: - aby przygotowa zapas ywnoci na cay dzie,

A kada chmurka , o)oczek kady na zachodzie
,
jakiej e to

nie nabawia nas trwogi , niepokoju , o pogod na jutro.

A tymcsasem, noc zapada, — woaj do pacierza, — pora

spa. I oto sodka nadzieja do snu koysze , — zasypiamy ;
—

krótka noc przechodzi — i o radoci! soce z za oboku

ca wizk promieni nmska po licach piochów... „Wstawaj-

cie!" woa dozorca; — a oto i dzwonek ozwa si szkolny.

Wic wszystko co yje, na nogi, — i za chwil, caa rzesza

studencka z pakunkami, wzekami, w ordynku, majc profe-

sorów na czele, rusza na Zamo do fary. O, jake mie to

wspomnienia niepowrotnych czasów!

Po mszy w. i po wyjciu za rogatki, caa nasza dotd
regularna armia , rozsypuje si w partyzantk

,
po polach

,
ga-

jach, kach, napeniajc okolic wesoemi miechy i piewy.

Gry wszelkiego rodzaju, zabawy, porywaj wszystkich, bo tu

ju panuje zupena swoboda! rygoru ani ladu! Niewolno na-

wet grajc w „kaszk" oszczdza apy profesorskiej. Bo tu

wszyscy razem si bawi — swawol z dziemi jak dzieci.

Wolno, równo!
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Bo te stosunek ówczesny uczniów do nauczycieli, po-

mimo surowej (lyscyi)liny, by inny; — serdeczny i patryar-

chalny. Ciga styczno, w domu, szkole, na rekreacyach, —
uczniów i przeoonych, ciga czujno szkolna wicej ojcow-

ska ni urzdowa, bya tego przyczyn. Nauczyciel, aby wzbu-

dzi uszanowanie, nie potrzebowa pozowa na urzdnika, lub

uczonego, chocia by nim nierzadko, — ale po prostu czu

si wobec dzieci, zastpc rodziców — a dziatwa to czua.

Przypominam ci te drobiazgi, dlatego, e od tak dawna na

obczynie yjc, — zatraci moe ich pami....
— O nie; przerwa mi Ancypa, — pamitam ja to wszy-

stko dobrze. Tyle lat mylc o tern i tsknic, wyryem to

sobie gboko w pamici. Mów, — sucham ci z przyjenmo-

ci. I dalej doda.

— Dziwna rzecz — jak ta ni co nas z ziemi rodzinn -
czy, — im bardziej si rozciga, wyta, im bardziej boli nas

w duszy, — teni wikszej nabiera mocy. Któ z nas, — gdy

mu przyszo opuci na dugo ustro domow — nie dozna,

ujrzawszy si na obczynie , — jak to nieraz , mimo chaosu

wrae, natoku nowych widoków, — na tle mtnem obcych

ywioów, wystpuj zarysy wywoane pamici serca, zarysy

rodzinne, swoje. Któ nie wie, jak to czsto, pod wraeniem

pysznych dzie natury lub sztuki — zlatuje nam tak niespo-

dzianie do duszy, tak bez zwizku z tem co otacza, — myl
domowej strzesze.... myl przesika wieym zapachem oj-

czystych pól.... jak wysuwaj si z ciemnej dali, — drobne

okolicznoci, gdzie gboko zarzucone w zaktkach pamici. —
1 tak naprzykad: oto gdzie przed tob roztacza si widok

wspaniay, gór niebotycznych — lub morza , tych najwikszych

ogromów widzialnych na ziemi. Majestatyczny ten obraz ude-

rza ci, wstrzsa, zachwyca. A tu naraz, — staje przed

oczami twej duszy, — jaki drobny, skromny, a tak miy, tak

ci niegdy znany i sercu drogi, zaktek twej rodzinnej oko-

licy. Widzisz tam wszystkie akcessorya wiejskiego ycia: —
i niwiarzy na zagonie, i powrót trzody o wieczornej porze, —
ipsa ulubieca twego, — zachód soca za bór ssiechii. Albo

WH|ioniiuenia '• "«'! Wilii i Nieiunu. ^^
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znowu w jakiej pysznej stolicy, — wród grzmicych potoków

orkiestry jakiego arcydziea — jakiego olbrzymiego festiwalu

.

gdzie mistrz nowoczesnej muzyki, wszystkie dwiki caego

wiata, — od huku gromów — ryku burzy, a do pastuszej

fujarki, zebra — i rzuci zdziwionym tumom ; — naraz ude-

rza twe ucho , znany dobrze sercu
,
pieszczotliwy gosek twej

maej ukochanej siostrzyczki, — któr gdzie tam daleko, da-

wno, unosisz zalknion i drc przez strumie wezbrany ;
—

czujesz jej rczta dokoa swej szyi— tuliszj do swych piersi, —
bo jej „tak straszno!" I oto, gdy caa ta pyszna sala rozlega

si od frenetycznych oklasków — oko twojez zaszo, na w^spo-

mnienie tej dalekiej i cichej twojego ycia oazy!... O, dzi-

wna to wasno pamici serca — w niej rozkosz i mczar-
nia nasza!

— Aby ci da dowód jak dobrze pamitam czasy szkolne,

wylicz ci cay skad koa nauczycieli szkó Sonimskich.

A wic najprzód zaczynam od góry. Prefektem by, po ust-

pieniu ks. Stakowicza, mianowany przez wadz okrgow,
Przecawski, rotmistrz byych wojsk polskich. Trzyma szko
w rygorze wojskowym. Pamitam go dobrze z niejednej egze-

kucyi, — bo drzwi jego kancelaryi byy wanie naprzeciw

drzwi konwiktu, którego byem alumnem. Co do profesorów:

Nauczycielem religii (katechet) by ks. Komian; jzyka pol-

skiego i aciny ks. Zobern; jzyka francuskiego i rosyjskiego

ks. Antoni Jankowski; historyi i geografii ks. l^aniewicz; nauk

przyrodniczych i fizyki ks. Bujniewicz; matematyki ks. Wic-
kiewicz; niemieckiego jzyka i rysunków Ocieszko. Nad kon-

wiktem dozorc by ks. Jankowski , a potem Zajkowski student

uniwersytetu wileskiego. Przeoonym, czyli jak zwykle zwano

„praatem" zgromadzenia XX. Kanoników Latteraskich , byl

zacny i miy staruszek ks. Taus. Zwykle gdy mu kto z nas

do Mszy w. suy — bra go z sob na niadanie, gdzie

otrzymywa spor porcy akoci.

— A jake to byy pikne, te nasze z profesorami poe-

gnania, w ostatnim tygodniu przed dniem w. Piotra i odja-

zdom na wakacye. Jake mi to wszystko tkwi w pamici!
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Nil kadi}; ostatiihj; lekcyc ubieralimy zwykle klas w ko-

bierce i kwiaty; — na rodku przed katedr, na posadzce,

usypany by I dywan wzorzysty z piasku, z cyfr profesora.

Na katedrze bukiet z kwiatów olbrzymi. I oto, po drugiem

dzwonieniu, wchodzi profesor. Cisza uroczysta, — klkamy
jak zwykle do modlitwy. Pamitam j. „Boe wszechmogcy!

zeszlij nam dar Ducha Twego witego, — dla owiecenia

rozumu naszego, i wzmocnienia si duszy naszej, — abymy
korzystajc z wykadanych nam nauk, wzrastali Tobie Twórco

na cze, — rodzicom i caemu krajowi na poytek. Amen".

Tu wystpuje jeden z kolegów z przemówieniem. Wszyscy

])owstajemy. Nastpuje odpowied, — w niej yczenia, poe-

gnania, podziki; scena rzewna, bo wszystko to wypowiedziano

serdecznie i ciepo. — Bo ale, urazy, jeli i byy jakie

w cigu roku . zniky zapomniane — i przebaczone z obu stron

,

w ucisku serdecznym ostatniej chwili. Lekcy zastpia po-

gadanka — nareszcie modlitwa dzikczynna — i do widzenia

!

do widzenia ! wracajcie nam zdrowi

!

— Tak to u nas byo... Ha, rzuciem to wszystko — ale

sn tak to ju by musiao.

— Opowiedze mi prosz, pocztek twojej Odyssei, — od

chwili gdy dom porzuci, zagadnem go raz, ród naszej

pogadanki.

— Przypominasz ten czas, gdy po wybuchu powstania

1S3() roku, wszystkie puki koi*pusu litewskiego (którego puk
konno-litewski mia swój sztab w Sonimie, — Woyski w No-

wogródku, Tatarski w Niewieu; a konno -polski w Sucku)

przechodziy przez Sonim, cignc ku Warszawie. Wybiega-

limy zwykle po za parkan kocielny, przypatrywa si uanom
na dzielnych koniach z muzyk wchodzcym do miasta. e za
Sonim podówczas by na gównej drodze z Rosyi do Polski ,

—
wic w lad za korpusem litewskim, szj' prawie jednym ci-

giem nieprzeliczone masy wojska rónej broni, spieszc do

Królestwa. To te wnet tysiczne wieci o bitwach zwycizkich

armii polskiej — o walecznoci I^olaków, — przebiegay lotem

byskawicy studenckie kwatery. Pamitasz dzie . kiedy po laz

11^
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pierwszy, ujrzelimy winiów naszydi pgdzonych na Sybir.

Stoi mi w oczach dotd, posta majora rannego, w mundu-

rze, o (3tych rabatacli. — By cay pokóty, skrwawiony,

blady, a raczej óty jak wosk. Wieziono go ród mrozu, po

ostrej grudzie, — na trzskim chopskim wozie — zaledwie

podesanym okruszynami somy. Znosilimy im, co kto mia —
i móg, aby zaopatrzy na drog. Szczególniej podobaa mi

si modzie legii wolnych strzelców. Mieli dniowa w Sonimie

:

ulokowano ich kilkunastu w jednej kwaterze na Mostowej ulicy.

Biegalimy do nich co chwila kryjomo, znoszc tyto i róne przy-

smaki,— a wzajem, suchajc opowiada o bitwach z moskalami,

o wojsku polskiem, o yciu obozowem , — wypowiedzianych z za-

paem modzi rycerskiej , i wiary w przyszo. Byem ju
podówczas chopakiem okoo lat Kitu, i nie bdc jak wiesz

tgim do ksiki — p;'zepadaem za fuzyjk. — Pisanina te.

do której mi brat mój starszy adwokat zaprzga, sprzykrzya

mi si. Nasuchawszy si zatem o Grochowie, Olszynce, Sto-

czku i t. p, i upatrzywszy chwil gdy Dembiski zbliy si

pod Dereczyn , o mil trzy od Sonima , skorzystaem z trwogi

moskiewskiej, — w której, na faszyw wie o ukazaniu si

od strony Dereczyna wojsk i)olskich — artylerya, stojca na

wyynach okoo cmentarza, daa ognia do wasnych uanów
wracajcych z rekonesansu, — co byo hasem niesychanej

paniki i ucieczki dygnitarzy rosyjskich z rodzinami o mil kil-

kanacie, bo a do Niewiea; — korzystajc wic z tego

popochu, drapnem z domu do polskiego obozu. Niechciano

mi zrazu przyj odsyajc do ksiki, — i tylko instancyi

kaprala zawdziczam, e mi nie odesano do domu. Gdy

wszake przy pierwszej okazyi zoyem dowód e celnie

strzelam , — dano mi lekk strzelb myliwsk — z któr

uwijaem si w kadej potyczce — polujc na kozaków —
jako ochotnik, — A wreszcie po jakiej gorcej przeprawie,

spotka mi zaszczyt — e mi do szeregów przyjto. —
wietny to by dzie dla nmie, zaprawd — gdy mi po-

cziwy mój kapral podajc uniform, nazwa koleg!
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Co byo dcilej — wiesz o tern, bu to ju do historyi

naley. Znakomity odwrót Dembiskiego z Litwy, — nasze

tryumfalne wejcie z legi Nowogrodzk do Warszawy, i)rzy-

jcie w niej entuzyastyczne walecznej garstki Litwinów. —
wszystko to wkrótce zaspionem zostao wypadkami, których

rezultatem by szturm i zdobycie Warszawy.

Przeszlimy granica. 1 oto zacza si duga i smutna

historya tuactwa. Rozgoiyczone umysy i serca, — nie mo-

gy znale uspokojenia na obcej ziemi. Wobec fatalnych

skutków, wyszukiwano ich przyczyn — przy wietle nami-

tnych rozdranie. Ztd swary, rozbicie na stronnictwa, wza-

jemne oskarenia, wyrzuty. Zreszt po co to ju wspomina, —
o czem wiesz. Ot wic, w taki sposób, — od nadziei do na-

dziei, — biegnc za kadym jej cieniem, — rzucajc si po

rónych polach pracy, aby y — i doy lepszych czasów, —
przeyem lat 28. Reszta wiadoma ci.

ród takich to pogadanek, w antraktach zaj zwykych

lub spraw waniejszych co nas zaprztay — schodziy nam
nieraz cae wieczory. Lubi namitnie muzyk — ale nad

wszystko ceni w niej melody; — a có dopiero, gdy ta bya
wysnut z motywów polskich. Nieraz mi prosi o szarej go-

dzinie, bym mu zapiewa znan piosnk: „Tam na górce

jawor stoi". — I najczciej tak byo, e nim pierwsz zwro-

tk skoczyem, w czem mi chcia dopomaga, — ju on

umilk — bo mu zy gos stumiy.

Razu pewnego, wpada do mnie raniej ni zwykle —
a byo to w dniu jakiego wita.
— Wiesz co, powiada — przyszedem wczeniej umylnie

aby ci zasta przed niadaniem. -- Pyszny mamy dzi ra-

nek ,
— wic zróbmy sobie majówk. Pumy si do St. Cloud

per pedes apostolorum, — tam zjemy obiad — tam ci po-

ka miejsce, co nam lasy i góry i)0 nad Talkowszczyzn })rzy-

pomni. Ale wprzód, idc ulic Yaugirard, wsti)isz po drodze

do mnie. — na kaw.
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— Brawo ! w to mi graj ! — odpowiadam — ale skij-de

sig to zdoby na tak gospodark u siebie, pytam go z umie-

chem, — czy ci jaka flota przypyna, — czy moe jaki wu-

jaszek przyjecia z Ameryki, co?

— No, zobaczysz to potem , — a teraz ubieraj si i cliod

!

A wic zwijam si wawo, — i oto za cliwil jestemy

w kwaterze emigranckiej. Izdebka maa, pena rónych ru-

pieci, — przyrzdów inynierskich — dzienników, ksiek,

a na wszystkiem zna , e ich waciciel , e gospodarz tego

mieszkania — nie czuje si w niem u siebie — i jest tu tylko

gociem. Nic tu nie wida z tego, c© uprzyjemnia pobyt, —
osadza ycie; na wszystkiem czu tymczasowo — wszdzie

jakby czyta napis, który Karpiski pooy na bramie cmen-

tarnej w Lyskowie — gdzie pochowany zosta:

Trzeba byo spocz utrudzonym w biegu...

I my tu nie na zawsze — tylko dla noclegu.

Pomimo to jednak — kawa bya wymienita, z gstym

wieym kouszkiem — prawdziwie litewska.

— I zkde to masz takie specyay, pytam go zaciekawiony,

smarujc wieem masem pulchn bueczk. — Od wyjazdu

z domu, nic podobnego jeszcze nie spotkaem.

— A co , nie mówiem. I powiem ci wicej , — e to moja

francuzica, moja gospodyni, — umie takie przysmaki przy-

rzdza. Ja j wprawdzie tego nauczyem. Nie zawsze to ona

w ten sposób mi fetuje — co prawda, ale gdy si to zda-

rzy — to umie wystpi , co si zowie. — Nie ma wprawdzie

karesu bez interesu — i teraz wanie w tych oto kluczach —
co tam na koku widzisz, ley cay interes i sekret tej sma-

cznej kawy. S to klucze od podziemiów, czyli jak tam chc
Paryanie od katakumb paryzkich... Znasz Francuzów, a wic

znasz ich dziecinn prawie we wszystkiem ciekawo. Biegn

czwaem gdzie jest tylko cokolwiek do widzenia, — a e wi-

dzieli ju prawie wszystko , co jest i co byo do widzenia na

powierzchni ziemi w Paryu , — pragn wic teraz coute que
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(•outu zobaczy co jest pod zieiiiiii. Co tydzie wi^c mnóstwo

prol) ol)le,ij;a nasze biuro. — A e ja w tym wydziale jestem

jedna z gównych figur — wic moja osoba i protekcya jest

tu wielce podan. — I oto, w czem ley cay sekret. Kre-

wni jacy mojej gospodyni, maj przyby za dni par ze wsi.

Chciaaby wic kobiecina uraczy ich tem, co podug niej iiaj-

ciekawszem ma by w Paryu: widokiem stosów koci lu-

dzkich — z czasów prawdopodobnie jakiej epidemii. — i nie-

zliczonej sieci labiryntów i kruganków utworzonych w czasach

moe jeszcze rzymskich, przez dobywanie kamienia do budowy

domów', a co wszystko razem wzite, ma by w nmiemaniu

powszechnem czem jeszcze waniejszem ni same nawet ka-

takumby rzymskie. Bd co bd — to moje podziemne pa-
stwo ,

— jakakolwiek jego przeszo — bywa mi nieraz bardzo

na rk; — cicho tam jest przynamniej, — i od czasu do

czasu odpocz tam mona po wrzawie, huku i stuku stolicy

wiata. — Lokatorowie moi , ktokolwiek oni byli , Gallowie

,

llzymianie czy Francuzi — spokojnie si zachowuj i spokoju

mi nie kóc. — A e mi wprawdzie brak tam Prozerpiny —
wic — i z tego wzgldu — spokój zapewniony.

— Ju to sn my obaj mamy podobne co do tego uspo-

sobienia; powiadam nui, gdy skoczy. I ja od dziecistwa

miaem szczególniejszy pocig do zagldania wszdzie —
gdzie tylko byy jakie nory, podziemia, gi'oby lub sklepy ko-

cielne. — Niezaponm nigdy awantury naszej , w lochach

Sonimskich — ju po twem wydaleniu. Byo to tak. — Pa-

mitasz t miejscowo, przed paacem hetmaskim, naprze-

ciw placu gównego i kram, — na której za naszych czasów,

jeszcze byo po nad brzegiem wyschego stawu, kilka lip sta-

rych i kasztanów, paacowego niegdy ogrodu, — a wród
nicli , resztki ruin oraneryi , cieplarni , teatru , i tej piknej

w stylu rustyki XVIII wieku altany, która dotd pozostaa.

Otó, nieopodal od altany by otwór wiodcy do podziemi,

zasypany w wikszej czci gruzem, tak, e wejcie do byo
nieatwe, a rzucony kamie toczy si gdzie gucho i da-

leko. Tentowao to nas zawsze zajrze kiedy, co si tam we
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wntrzu dzieje? — Pewnej wigc zimy, — a jak raz pa-

mitam, byo to w dzie trzech Króli, — umknwszy z nie-

szporów, — opatrzeni w latark — ruszylimy cichaczem

w kilku na t wypraw. Mróz by siarczysty. Otwór lochu

jak to powiedziaem by ciasny tak, e zaledwo tylko po je-

dnemu mona byo si przecisn, odgarnwszy nieg i gruzy.

Kto by z nas pierwszym? nie pamitam — to wiem jednak

e nie ja. Gdymy si ju znaleli w podziemiu — uczulimy

ciepo, jak gdyby to byo w ogrzanej izbie. Zapalilimy la-

tark i oto widzimy dugi w dó idcy korytarz nisko skle-

piony. Na lewo i na prawo framugi — drzwi, przejcia, jakby

zauki, — dalej boczne korytarze; — jednem sowem przy

sabem wietle, bo w miar schodzenia w gb podziemia,

zgszczone powietrze, co raz trudniej przepuszczao promienie

latarek — spostrzeglimy ca sie w rónych kierunkach pro-

wadzonych lochów. Do czego one suyy kiedy — nie mo-

glimy tego poj podówczas*). Idziemy tedy — idziemy —

*) Byy to przejcia i kanay podziemue waciwe owym czasom,

kiedy na wzór francuskich rezydencyi , zakadano i u nas ogrody

w paskich dworach — pene tajemniczych labiryntów, siupryz

,

na ziemi i pod ziemi, — wodocigów, stawów, k-pieli , wodo-

trysków, i wszelkiego rodzaju czarów z tysica i jednej nocy, —
w które si bawi wiek XVIIIty. Nie naley si zapomina, e
autorem tego by hetman Ogiski — czowiek wyksztaconego

umysu i smaku — i magnat w caem znaczeniu sowa — który

swym sumptem przekopa noszcy jego imi dotd , kana i po-

czy z Dnieprem Niemen. — Przy tej sposobnoci nie od rze-

czy bdzie przypomnie czytelnikom przeszo Sonima.

Pooony na lewym brzegu Szczary, siga swym pocz-

tkiem odlegych czasów. Wedug ruskich i litewskich kronika-

rzy, a za nimi Dugosza, miasto to wystpuje w dziejach ju
w roku 1040, kiedy Jarosaw Wielki ksi ruski, syn Wodzi-

mierza Wielkiego , spotka si na polach Sonimskich z Litwi-

nami i pokona ich tak przewanie , e potem najechawszy

waciw; Litw do Niemna, i)rzymusi j do hodownictwa na

czas niejaki. To pewna wszake, e w XIII wieku, by Sonim
grodem czyli zamkiem drewnianym , który Kajdan brat i wódz

Batego, najechawszy z Tatarami w 1241 roku z ziemii zrówna.
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liowoli — ostronie — z \vrastajj,tii; comz bardziej obaw —
niosc przed sob latark — trzymajc si prostego kierunku

,

.ród i)opltanych sieci tych lochów, — a tymczasem im g-
biej , dalej , — tem duszniej , a serce bije tem mocniej. —
Idziemy, wic coraz wolniej wstrzymujc oddech. — Wtem naraz

krzyk jaki czy jk straszny, nieludzki, dziwny, rozleg si

Musia go niewtpliwie tak jak Grodnu i Nowogródek odbudo-

wa w tyme samym roku Erdzwi syn Kyngotta ijanujtjcy wów-

czas w Litwie i po ustpieniu Mongoów zajmujcy t stron

Sowiaszczyzny. Podczas zaburze Litwy pod Mendogiem , Lew
syn Daniela ksicia Halickiego, zdoby w 1252 roku Sonim,

wszake to miasto wskutek przymierza midzy ksiciem Danielem

a królem Men logiem 1258 roku zawartego , ostatecznie za

wasno litewska przyznane zostao.

Z czasem, Sonim tak dalece wzrós, e okoo 1290 r.

Montwid najstarszy syn Gedymina , otrzymawszy od ojca dziel-

nic na Koraczewie i Sonimie, w nim zaoy stolic swojego

ksistwa. Opieka panujcych w dynastyi Jagielloskiej , oraz du-

gie lata pokoju, podniosy jeszcze wicej to miasto, i zjednay

mu od Zygmunta 1, 1522 roku, nadanie praw magdeburskich.

Nastpnie przy zapadej Unii Litwy z Koron,, Sonim sta si

miastem sadowem gdzie gród i ziemslwo ustanowione byy.

Zygmunt August zaprowadzi w nim te jarmarki. Zygmunt III,

urzdzi magistrat, i nada Sonimowi herb lwa zotego z krzy-

em podwójnym. Po zniszczeniu Sonima podczas wojen za Jana

Kazimierza, i zatraceniu oryginalnych przywilejów, król Micha
w 16G9 roku wszystkie prawa i nadania poprzeduików zatwier-

dzi. Znowu tedy Sonim by jednam z waniejszych miast dru-

giego rzdu na Litwie , tak przez sw ludno jako i przez

handel, gdy Micha Ogiski lietman wielki litewski, dostawszy

starostwo sonimskie i osiadlszy tu na pocztku panowania Sta-

nisawa Augusta, dugim pobytem bogatego dworu swego,

i przedsiwziciami poytecznemi
,

podniós jeszcze bardziej

i uwietni to miasto. W samym prawie rodku wymurowa
obszerny paac, i skupiwszy kilka prywatnych rlaców, zapeni
je rónemi wielkiemi budowlami, midzy któremi celoway, dom
opery, ujedalnia, gmachy rzemielnicze, wszystkie za oto-

czone byy rozlegemi i piknemi ogrodami. Ale nie na tem

poprzesta hetman. W 1777 roku zaoy we dworze swoim dru-

karni, w której drukowa róne swoje i innych dziea, a co



— 218

z gbi podziemia! — Bylimy dziemi, — wi^c w nogi! —
na eb na szyj! — dopadamy otworu, — kto by pierwszy,

kto ostatni , i jak mu z tem byo , w tym popochu — nie

pomn — do , e wydostalimy si wszyscy na wierzch. Ale

có — ochonwszy, spostrzeglimy, e nasze czapki, paszcze,

latarki — wszystko zostao pogubione w podziemiu. — Co tu

robi? — Strach pomyle, czem to grozi, gdy o tej eskapa-

dzie dowie si prefekt!

Wic rada w rad, — co pocz.
— Posuchajcie mnie, mówi jeden, — chodmy do Ilahozy —

to zuch i starszy od nas wszystkich, — a widziaem e ma
zamany paasz, — on nam pomoe wydoby to wszystko

i niepowie nikomu.

A wic tak i zrobilimy. — Poechtana ambicya Kahozy

dopomoga nam go atwo namówi do wyprawy — gdzie jego

mstwo miao nas uratowa od plag niechybnych.

— To wam si tak zdao ze strachu — powiada idc na

czele naszego hufca, nasz zuch zawoany, — to by puhacz

lub sowa — co wam tak hukn; — coby tam miao by in-

wicksza, wykopawszy wasnym kosztem kana z Jasioldy do

Szczary, pyncej przez Sonim , i poczywszy w ten sposób

Niemen z Dnieprem , oywi miasto handlem i przemysem.

Sowem , Sonim za czasów Ogiskiego , by gonem na cay
kraj siedliskiem gustu

,
przemysu i wytwornych rozrywek.

Wszystko to upado po ostatnim podziale dawnej Polski , a gma-

chy poszy w ruin.

Sonim zdawna posiada liczne kocioy i zakady reli-

gijne. Dotrway z nich do j)oo\vy XIX wieku nastpne : Fara

,

zbudowana naprzód z drzewa w 1495 roku ; — koció i klasztor

Bernardynów 1630 roku; — Bernardynek 1745 roku; — Bene-

dyktynek 1C48 roku; — Kanoników Later. 1653 roku; — Ma-

ryanitek 1660 roku; — Dominikanów 1689 roku; — Jezuitów

1717 roku. By tu nawet Meczet tatarski i synagoga ydowska
jeszcze 1642 roku wymurowana. Z czasem kocioy te i klasztory

skasowane zostay lub przerobione na witynie prawosawne.

Do niedawna posiada Sonim szkoy powiatowe , utrzymywane

przez ks. Kanoników, oraz sawne fabryki sukna. (F. M. S. En-

cyklopedya powszechna).
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nego? - tellurze jestecie i basta. — Dtirmo zaklinalimy si

e co tam na prawd straszy — jczy — e kto tam jest.

Nie )yl() Si)OSobu z nim si spiera, nie wierzy. Przychodzimy

tedy na miejsce; — wawo za wodzem naszym wazimy znów

do lochu , — zapalamy kilka latarek — i z woaniem i krzy-

kiem — który w niejednym z nas pokrywa strach wasny, - -

idziemy w gb. — Sposzone nietoperze thik si skrzydami

o sklepienia, — w locie swym ród pisku zawadzajc o la-

tarki. — Zabieramy po drodze porzucane nasze rekwizyta —
manatki. — Mijamy wreszcie miejsce zkd si ów krzyk roz-

leg — stajemy — natajc such ; — cicho jak w grobie. —
A co , nie mówiem e nic tu nie ma , odzywa si Rahoza. —
A oto z nn-oku, z gbi, ukazuje si rozkrzyowana posta —
straszna, blada. — Czyja, — jaka? — niedostrzeglimy na

razie; — gdy pchnici instynktem zachowawczym, cofnlimy

si razem z naszym wodzem, — i strach ju niejednemu

z nas przypina skrzyda do pit — ale wódz mny, wstrzy-

ma siebie i nas jeszcze w por — i podnoszc swój paasz

nadamany — zawoa: kto tam? — kto jeste? — Chod
tu — syszysz!

I có ty na to? — oto wystpuje mody ciopak, wy-

ndzniay, blady, — i pada przed nami na kolana, paczc
i woajc:
— Nie gubcie mnie panicze!

— Któ ty jeste? zkd? co tu robisz?

— Jestem N. z Zamocia*) — uciekem od rekruta! —
nie gubcie mnie, Ja panoczki ne chaczu ici u Moskali!" ja

nie chc suy u Moskala. Lepsz zhinu tut...

Okazao si, e ten biedak przesiedzia w podziemiach

kilka tygodni — karmiony przez matk, która nm nocami

je przynosia. — Ijrzawszy za nas — próbowa odstraszy.

Ot co jest.

Rozumie si, emy wicie dochowali tajemnicy.

*) Zamo, przedmiecie Sonima za rzek Szc/.ar.
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Po niadaniu ruszylimy do St. Cloud. Ranek pogodny,

wiea aura — ki pokryte kwieciem, rozkoszne gaje, falu-

jjice zboem pola — ódki rybackie szybujce po wodach Se-

kwany — wszystko to nastrajao miem usposobieniem —
wznosio pier bogiem uczuciem. — Znalelimy te wkrótce

i znane •miejsce w lesie. — Ciche to byo i samotne ustronie.

— A co, nie mówiem ci , — zawoa zadowolniony mój ko-

lega
, e w tym zaktku poczujesz si jak w domu. Patrz

,

na te brzozy, graby, lipy, — a oto masz i sosn i nasz
poczciw olsz po nad krynic — zupenie tak jak w owym
lesie za Szczar albo w Panasówkach, pamitasz — dokd by-

wao opatrzeni kartk pozwolenia profesora botaniki X. Bujnie-

wicza — chodzilimy na herboryzacy po kwiaty. Toto buja-

limy sobie swobodnie po gajach, kach, polach, — zbierajc

pki rolin, szczliwi, jeeli midzy niemi udao si, co
niewidzianego znalfe tej wiosny. Mój Boe, czy te ja tam

kiedy bd? — czy ja to wszystko ujrz jeszcze kiedy...

„Boe mój Boe, zami bagam ciebie

„Jak umr — daj mi Ukrain (moj, Litw) w Diebic!

(B. Zaleski).

Cieszyem go jak umiaem i mogem — moliwoci
amnestyi, jaka si zapowiada zdaa w zapatrywaniacli rzdu,

od wstpienia na tron Aleksandra II.. Maa to bya jednak

pociecha — saba nadzieja. — Tyle on ju ich widzia —
i przey...

Gdym malowa w Galery i luksemburskiej kopi ze zna-

nego obrazu Miillera: x\.ppel des Condamnes, co trwao kilka

miesicy, gdy w nim samych figur i)ortretowanych byo kil-

kanacie — przychodzi zwykle do mnie po obiedzie i bawi

do wieczora. Bo winienem tu powiedzie, e w ostatnich cza-
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sach tej roboty, malowaem w tej galoiyi od laiia do wieczora

,

zaledwie na i)óffodzinn przerw wybiegajc do bliskiej ka-

wiarni na obiad. Wyjtkowe to pozwolenie pracowania, po za

godzinami zwyklemi, t. j. urzdowemi, otrzymaem w nast-

pnej okolicznoci. Pewnego razu gówny Dyrektor Paryzkich

Muzeów, hr. Newkerke, znakomity artysta — dygnitarz i ulu-

bieniec dworu, przechodzc przez gówn sal — gdziem pra-

cowa — zatrzyma si przed tym obrazem, z którego wanie
wykonywao si wikszych lub mniejszych . kilkanacie kopii

;

zbliywszy si do mojej sztalugi powiada:

— Monsieur, je vous fais mes comj)liments. Vous avez russi

tres bien dans Yotre travail; la resemblance est parfaite antaut

l»our rexpression, que pour la couleur. Yraimi.nt, vous avan-

cez avec une vitesse et une facilit admirable.

— Monsieur le comte, je suis enchant de Thonneur (pu

me fait Yotre attention , odpowiadam, Mais uant a la vitesse

,

dont Yous daignez me faire Teloge je n'en suis pas satifnit

autant comme je Taurais dósir.

— Et pouroi , s'il vous plaitV — przerywa mi.

— Parce (jue dans un mois je dois (piitter Paris et dans

ce dlai de temps, ii ny a jms moyoii, d*achevcr tout co qu'il

y a encore a faire.

— Eh bien...

— VA Yotre P2xellence nMgnore pas, que selon les rcgles

rccues au Musee — -on nous me i(-i — a 4 heurs — Mes-

sieurs et Mrdames, on feiine! — Yoila!

— Ah, si ce n'est que cela — Comme ii ny a pas des re-

gles sans exception — ('criy.ez doiic moi oficielment un petit

mot — et je Yous enveiTai rautorisation — pour roster

jusqu'{iu soir'').

Odtd wic, po caych dniach pracowaem w Galery i.

JJya to robota cika i nuidna — bo w szczegó}- oryginau

*) Winienom tu nadmieni e w galeryarh paryskich, przyznawano

powszechnie zn moich czasów, wyszo artystom akad(>mii Po-

tersburskiej w gruntowiiej znajomoci rysunku.
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musiaem wpatrywa si przez lornetk — a malowa przez

okulary; zmiana wic ta ciga szkie fatygowaa oczy, i staa

si pocztkiem osabienia wzroku. — Lecz , e tej pracy, która

bya przeznaczona dla Litwy, towarzyszya une arriere pen-

se — wic j od pocztku do koca wykonaem eon amore.

Bo te to dziwnie pikny obraz, — i niezawodnie jeden

z najpikniejszych jakie w rodzaju historycznym szkoa fran-

cuzka posiada. Nie znam drugiego co by tak wymownie z tak
prawd, si — a zarazem z takim wdzikiem odda tak dra-

matyczny epizod historyi Francyi.

Jestto scena z Terroryzmu, — z czasów, gdy rozszalaa

tuszcza ludnoci paryzkiej , wespó z ówczesnym rzdem Ma-

ratów, pastwia si nad szlacht, inteligency i wszystkiem

co z ni zblionem byo; — z czasów kiedy Francya stracia

tylu z najlepszych swych synów, — i to jeszcze z poród tych co

inicyatorami wielkiej , szczytnej i piknej po wszystkie wieki

byli rewolucyi 1789 roku*). Znalaza ona i u nas oddwik, na

przygotowanem ju polu: bya nim konstytucya 3 Maja;

lecz tu i tam — za wiara i przemoc ród zgubnej reakcyi , nie

*) Oto co o niej powiedzia Tliiers w mowie swej : O wolnoci joli-

tycznej mianej 28 Marca 1865 roku. „W rewolucyi francuskiej

,

mówi on
,

jest jeden dzie , czyli raczej pamitna noc , — noc

4 Sierpnia 1789 roku. Wiecie dobrze, co si w tej niemiertel-

nej nocy stao.

Oto monarchizm pospieszy zrobi wtedy ofiar ze wszy-

stkich swych prerogatyw. Ale byy to czasy, gdzie nie sam król

mia przywileje; mieli je wszyscy: szlachta, duchowiestwo,

mieszczastwo
,
prowincye , miasta. To te nic dziwnego , e

wobec tak licznych przeciwników, naród mimowolnie czu pe-

wien rodzaj niepokoju
,
jak niedowiadczone wojsko

,
gdy zwia-

stujc waln^ bitw
,
po raz pierwszy zaryczy armatni wystrza.

Wtem, szlachta francuzka, podobnie jak w bitwie pod

Fontenay, pierwsza rzucia si na grone Angielskie szyki, —
by nie zostawi chwa samej piechocie ; tak w tem zdarzeniu

.

pierwsza rzuca si do trybuny i skada w ofierze swe przywi-

leje, a wszyscy jej czonkowie bez wyjtku bior w tem udzia.

Za jej przykadem idzie duchowiestwo i publicznie wyrzeka sie

przywilejów, dziesiciny, beneficyów. Z kolei, naladuje ja
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(lay rozwin sie i wej w krew i ycie temu co l)ylo dzie-

em najszczytniejszego uniesienia — i rozunni.

Oto ukad ol)razu.

W pospnej sali wizienia Concirgerie , oczekuje osta-

tniej ciwili zgromadzone liczne gi-ono winiów, skazanych na

mier... Lica icli wyndzniae, ubiór zmity — ale czoa ja-

sne. — Czu, e to kwiat spoecznoci francuzkiej. — Na przy-

mion przestrze wizienia
,

i)romio wiata pada z ukosa

i giupuje t natoczon mas ludzi, uwydatniajc kilkanacie

dziwnie i)iknycli ])0staci. — W rodku obrazu, na pierwszym

planie, siedzi zadumany z oówkiem w rku, Andre Chenier,

serdeczny, sympatyczny poeta — krelc swój wierszyk przed

miertny

:

Comme un dernier soupir

Comme un dernier zepiir

Ranime la fin d'un beau jour...

Au pled de Tecbataud j'essaie encore ma lyre

Qui va se taire pour toujours

Pent — etre, est ce bientot mon tour....

A tymczasem dalej
,
po za nim i w okoo niego odbywa

sio scena tragiczna — scena ostatniego poegnania. l>o oto

za chwil, wszystkie te pikne, te szlachetne gowy — padn
pod toporem gilotyny, aby zaspokoi dzik tuszcz — tych

szakalów nie ludzi , co tam pod drzwiami wiezienia wyj —
dojmminajc si krwi.

Nadesza chwila ostatnia. — Urzdnik najwyszego try-

bunau, czyta list osób, — które maj by wnet wiezione

na plac egzekucyi; — fatalny wóz ju czeka przed progiem

wizienia, — a tymczasem jeden ze zbirów, wspiwszy si po

z równymo zapaem stan trzeci; a gdy ju wszystko byo ofia-

rowano, to jeszcze szukano w pamici, czy nie zapomniano

jakiego przywileju , który])y w tym dniu mona 1)y}o zoy na

otarzu ojczyzny.
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nad innych — jak widmo piekielne, z cieniów nocy, z umie-
chem szyderskim, wycignit rk wskazuje kad ofiar

inzeczytan. Straszna scena. Bo oto patrz , tam nieopodal matki

karmicej niemowl — zrywa si z miejsca, jaka moda,
pikna kobieta — w tej chwili wywoana, — bujne zwoje wo-
sów spadaj w nieadzie na jej ramiona — zachwiaa si —
ale si opara o porcz krzesa. — „A wic ju!..." — zdaje

si sysze z ust jej wyrwane sowa ; — inna wleczona przez

oprawc wyciga rce do jakiego Dantona czy Marata; —
inn znów bogosawi na mier sam równie skazany bisku]). —
Tam znów policyant cignie brutalnie jakiego mczyzn; —
tam ona i matka tul si do piersi ukochanego syna , ma —
co je ostatnim uciskiem egna; — a oto postpuj dwaj jacy

przyjaciele, ujwszy si w objcia; — id rzucajc wzrok litonej

wzgardy na tych krwioerczych zbirów, tych wszdzie i zawsze

podych i gupich kijów naduytej wadzy; — tu znowu \)0-

grona w zadumie — moda, pikna i dumna arystokratka

w wykwintnej toalecie, z któr tak byo do twarzy kobietom

owej epoki, — czeka spokojnie swojej kolei; — a tam —naj-
dalej, w gbi, — we drzwiach, po za któremi stoi ów fa-

talny wóz, — wida chwiejc si posta powiewn ksinej
Chime — któr, o zgrozo! rozbestwiony motoch szarpie.

Okropna chwila! — umia j wybra i wyzyska mistrz

znakomicie, — tem szczególniej, e w niej pozostawi wi-

dzowi do dopowiedzenia — ostatnie sowo.

Jakiche to rozmów i sdów nie nasuchaem si
,
jakich

scen nie napatrzyem
,

przez cig kilkumiesicznej pracy

przed tym obrazem — wród tumów co tam przecigay!
— Dziwny to naród ci Francuzi, — powiada mi raz An-

cypa, wpatrujc si w ten obraz. Nie znam drugiego, coby

posiada tyle i w tak wysokim stopniu sprzecznych usi)Osobieii

i popdów. — Zdaje si, e caa gannua uczu ludzkich, na-

strojona do najwyszej potgi, dostaa mu si w udziale. To

te nic dziwnego , e w nim ilekro s podranione jego na-

mitnoci, — les extremitees se touchent. Lubi ich jednak,

bo bd co bd, jeli s zdolni do czynów, które w dam^j
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chwili obiuzujij, ludzko — wszystko co szczytno i piykuu oni

wnet to pojnuj pierwsi ; a jakkolwiek róne rzdy, róne prdy.

JKunuj nieraz koa ich rydwanu — i cofaj go wstecz —
przecie wszdzie i zawsze upjircie, na wszystkich polach

l)racy, skadaj dowody e yj — e w nich yje idea któr

kiedy podjli — i gotowi za ni w danej chwili da mienie

i ycie.

Wygaduj na nich ci zwykle, co albo im dorówna nie

mog — albo co zaledwie znaj ich po wierzchu — pywajc

w szumowinach paryskiej spoecznoci. Ale kto mia sposo-

Imo przypatrzy si im bliej — i zajrze gbiej, — kto

si tu j jakiej pracy — i zetkn si z pracownikami, na

jakiemkolwiek polu. jakie tu napotka skarby, jak gotowo
pomocy, jakie uatwienia i jakie poszanowanie pracy!

A te dziea dobroczynne, dziea miosierdzia! — pu-

bliczne, prywatne; — a te instytucye, te ogniska wiata,

dostpne wszystkim , wygodne , otwarte od rana do nocy ; a owe

biblioteki, nmzea, bezpatne kurs, wykady najznakomitszych

uczonych : — w Sorbonie , College de France , Conservatoire

des arts et metiers i t. p. ,
gdzie w zimowych wieczorach —

w ogizanych salach wysucha mona penego kursu rozmaitych

nauk , sztuk , rzemios i t. p. A doda do tego grzeczno

,

uprzejmo, wzgldem cudzoziemców. — Gdzie znale co
podobnego?

Wielu z naszych rodaków w kraju, szczególniej pópan-

ków. choi-uje na francuzczyzn , zapominajc e wesza u nas

w mod, w najsmutniejszym peryodzie naszych dziejów, —
ale szkoda, e biorc parlotcanie francuzkie za cech dobrego

tonu — nie chc naladowa francuzów w zamiowaniu tego

porzdku, tego adu i poszanowania obowizków — jakiemi

Francuzi góruj po nad wszystkimi.

— A ich duchowiestwo? — dodaem. Jakie to w niem

wyksztacenie, gorliwo — jakie poszanowanie swej sukni.

( )statniej niedzieli , byem na konferencyi ojca A. Gratry. Mó-

wi do proletaryatu „O ubóstwie" i co powiesz — po wy-

suchaniu tej prostej, a tak potnej prawd, jego mowy, —
Wspomnienia z mul Wilii i Niemna. \^>
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pierwszy raz w yciu dzikowaem Bogu em si nie urodzi

bogaczem.

Pewnego dnia, wcliodzi do mnie o niezwykej porze —
cay przybity, zmieniony do niepoznania. — Co ci jest — i)y-

tam — czy chory?...

— Czy wiesz
,
powiada mi z gorycz — wszak to tam u nas

lianiebne dziej si rzeczy. — Czy uwierzysz, e znaleli si
tacy, co stanli okuniem do sprawy, co nas, — co wiat

cay dzi tak zajmuje — do sprawy wociaskiej ! Mój Boe

,

ktoby si tego spodziewa ! I oto ju Anglicy pisz, — sam

to czytaem, e szlachta nasza targuje si o funt chopskiego

misa. — Co za haba! A oto masz dowód, e powiedzieli

prawd.

Tu mi pokaza wiersz Syrokomli , w którym poeta wobec

tego co widzia — ród pewnych kó szlacheckich — ciska

o ziemi sw tarcza herbow.

— No, i có ty na to?

— Ha, — trzeba i to pokn — choby si przyszo otru...

K^eczywicie , znaleli si ludzie, a byo ich sporo, do

których interes osobisty przemówi goniej ni wszelkie gosy,

którymi przeszo , obecno i przyszo woay. Zagroeni

zmian stosunków wociaskich, w dotychczasowym dobroby-

cie , wyszukiwali wszelkich sposobów, aby zapobiedz , by ta

zmiana jak najmniej dotkna ich mienia. Bya to wprawdzie

mniejszo, ale mniejszo grona, bo szumica po wierzchu.

Stana jej w opozycyi tacz spoecznoci, która zoona prze-

wanie z uamków dawnych rodzin, wierna tradycyi, nie czujc

potrzeby wiecenia faszywym blaskiem , — ya w spokojnej

rezygnacyi, w cichem penieniu obowizków, w zewntrznej

i wewntrznej harmonii z yciem otaczajcego j ludu-— a wic
w zgodzie z przeszoci i przyszoci. Takie rodziny zostay

ju teraz, jak owe stare krzye, na zarosych chwastami dro-

gach, — mimo których, nowo rznitemi kolejami, dymic

i wiszczc pdz tumy, zaprztnite na pozór rónymi,

a w gruncie jednako egoistycznymi celami. Reszta za szlachty,

co jeszcze dosiedziaa na zagonie ojcowskim, co poczciwie
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oranty skil)v nie skiopia zami cudzej krzywdy, zguszona

haasom. — zgnelnomi potrcaniem, — patrzaa w snmtnem

osuiiioiiiu na ten korowód dorobkowiczów . exekonomów.

spanoszonych plenipotentów, wszelkiego rodzaju spekulantów.

l)ópanków — niewylijczajc prostycli szachrajów, — a na-

reszcie tyciu wszystkich, którym zabójcza dla nas atmosfera

rzdowa iJOsuWa przedziwnie do wykócia si i wzrostu.

Dopóki by czas deklamacyi, panowie ci udrapowawszy

si w patryotyczne frazesy, przybierali posta ofiary skrpo-

wanej w wielkodusznych porywach, — ofiary odepchnitej od

czynu — od spraw publicznych — znmszonej do rezygnacyi

rozsdnej. To ostatnie wyraenie, dajce si wyoy i okreli

kademu . wedug sownika wasnego jego sumienia , byo ju
bardzo wygodne; — znaleli jeszcze wygodniejsze, powiadajc

e co robi dla siebie, to robi wszystko dla dobra kraju.

Ten wic paszczy si i podli aeby otrzyma tytu i stopie

dla suenia krajowi .
-- ów rujnowa si na przepych i pozór

paskoci , eby znaczenie dozwalao mu opiekowa si krajem

,

inny frymarczy, zdziera, ciemiy, powtarzajc cigle, e
wzrost majtków prywatnych jest wzrostem bogactw krajo-

wych. A oto niespodzianie przysza na nich próba; zostali

powoani do czynu, na dnie którego )ya konieczno ofiary.

Jak j pojli wiadomo....

Gdy wie o tem rozbiega si ród polskich kó w l'a-

ryu, po naradzie ze starszyzn wypado odezwa si do kraju.

Miao to by w formie najzupeniej prywatnej. — Wszystkie

koterye na to przystay — biorc na siebie kada drog
i fornuj waciw w celu wykonania tego zamiaru.

I oto jakkolwiek nie naleaem do adnej z tych koteryi —
na propozycy jednej z nich, napisaem: „Kilka sów Li-

twina", zwracajc je do szlaclity i duchowiestwa, które za-

koczyem temi sowy:

A wic w Imi Boe — do dziea!

....przyszo chmurna, rola posiewu czeka — maj sia na

niej wrogi nasze?... Azali nie pora podnie z barogu brata

15*



— 228 —

azarza! Mamy sta jak ów sup ony Lota i wzrok tskny

zwraca w grzeszn przeszo, — i w gnunej nieczynnoci

lub w niezaszczytnem szamotaniu si, nie czu i nie wiedzie,

e od tego dziea zaley rozwizanie najwaniejszego dla nas

pytania: by albo nie by?
Duci czasu nagli, domaga si sprawiedliwoci, woa do

porzdku! — wywraca bawany faszywych bogów, — rozp-

dza przekupniów z domu modliwy; — nie przestaje na for-

mie — da treci. Chce duchowiestwa, któreby nie jako

zbir przynosio kajdany... lecz byo owym posacem nieba,

który budzi Piotra i uprowadza z wizienia ; — chce , aby

sowo: „braterstwo szlachty" nie byo czczeni sowem
dla ludu; aby wszystko na swem miejscu stao.

Przyjd ofiary, prace, cierpienia, wszdzie i zawsze nie-

odstpne tworzeniu dzie wielkich — lecz niech te cierpienia

bd cierpieniem matki , która pód poczty w mioci wydaje

w boleciach, — ale si ku przyszoci umiecha...

Wymówki nie ma. Wszystkomy mieli i wszystko mamy,

co na t drog usposabia, co hartuje ducha i daje popd spo-

ecznoci; — i bodaj czymy nie mieli wicej, ni inni. Nie-

szczcia tylu nazwisk, biy piorunami w nasz krain, —
ycie nasze zbudzio si przy guchym jku cmentarnego

dzwonu; — kolebka nasza oblana zami matek; — modo
wykoysana przy piewie najwikszych wieszczów, — dojrzaa

pod wraeniem wielkich dzie na wiecie. Wszystko nam dane

co powinno wskaza drog. — I oto wieszcze umilkli — nast-

pia cisza — oczy si wszystkich ku nam zwracaj, bo do-

powiedziane ostatnie sowo, bo ju nadszed dla nas wiek

mzki — bo nadszed dzie czynu!

„Zgicie me pieni — wstacie czyny moje!"

(Z. Krasiski).

Gdym to przeczyta w kole kilku osób, rzuci mi si

na szyj pierwszy Ancypa — dzikujc serdecznie.

Wkrótce potem nadszed czas mojego wyjazdu. atwo
sobie wyobrazi, jakie byo nasze poegnanie! Przeprowadzi
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luic o kilka stacyi. — I oto, znak dany — ostatnie ncinie-

nie — i — do widzenia — daj Boe — w kraju!

Nie ujrzaem go ju!...

W 1861 roku otrzymaem list jego z radosn zapowie-

dzi powrotu , wskutek carskiej amnestyi. Po roku
,
pisa mi

z kraju, e zamieszka przy swej modszej siotrze, w ocze-

kiwaniu, a bdzie iiióa stan (' o wasnych siach, ahy su-

y krajowi.

Nareszcie nasta rok 1863.

Gdy mi z rozkazu Murawjewa po raz drugi uwiziono —
w drodze do Ooca, midzy Miskiem a Wilnem, na stacyi

pocztowej , w chwili gdy mój andarm na stron si uchyli —
jeden z podrónych — poda mi numer Kuryera Wileskiego —
chcc zapewne doda otuchy umieszczon tam wiadomoci,

o notach mocarstw europejskich w sprawie polskiej. Jaka
hya moja bole, gdy w zaczonym biuletynie wyczytaem

mniej wicej te sowa: „Dnia 15 Czerwca w Mohilewie
(nad Dnieprem) stracony zosta przez powieszenie^

byy wychodca z 1831 r., schwytany jako naczelnik

party i. Ildefons Ancypa".

mier przysza w por, — bo nie daa mu doy
czasu, — kiedy si rozwiay nadzieje pooone w Europie,

kiedy Litwa zmienia si w jedn wielk mogi — a ca
l*olsk pokrya aoba...





SZTUKA I WYCHOWANIE.





w czasie, gdy sowo „Eefoima" stao si hasem usiowa
i prac ludzi dobrej woli, niech mi wolno bdzie rzuci tu sów
kilka, aby zwi'óci uwag na wany brak, który spotykam

w naszej publicznej i prywatnej edukacyi. a który wypeni,
byoby — zdaniem mojem — jednem z najpilniejszych i naj-

waniejszych zada obecnej chwili. — Pod brakiem tym ro-

zumiem niedostateczny wzgld na ywio estetyczny, na sztuk

,

jako jeden z wielkich czynników szlachetnie pojtego wy-

chowania.

He sztuka wywiera wi>ywu na uksztacenie hubikoci.

ile jej dobra przynosi, dawno to ju uznanem i dowiedzionem

zostao. — „Sztuka jest to nieskoczono w skoczonem —
wyrzek Kant." — Jestto pochodnia która objania i tumaczy

dziea Boe, — „rysunek za jest najpowszechniejszym jzy-

kiem. Mówi on silniej ni sowo , a wszystko co jest pod so-
cem, moe by dla zadaniem" — powiedzia Poussin.

W obecnem deniu do upowszechnienia narodowego wy-

ksztacenia, dwignienia rkodzie i przemysu, dla któiych

wynalazki i komunikacye otwieraj szerokie pole , wane bez-

wtpienia miejsce zajmuje rysunek. — Dowodzi tego potrzeba

nadzwyczajna architektów, inynierów, mechaników, wszelkiego

rodzaju techników i specyalistów, których rzd i przedsibior-

stwo, szuka musz za gianic, a dla których jedn z gó-

wniejszych umiejtnoci, jest umiejtno rysunku.
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Jest to niezaprzeczonem , e w krajach stojcych wy-

soko w cywihzacyi, sztuka jako hezporedni jej rezultat! dziehiy

rodek , stawszy si potrzeb, powszechn , znalaza si na

wysokim stopniu. To te na wstpie w granice Francyi , Bel-

gii, przychodzie spotyka na kadym kroku pitno artysty-

cznego uczucia i adu, jaki jest tylko skutkiem rozwinitego

w massach uksztacenia. Drogi
,
gmachy, miasta , nawet wioski

i proste chaupy, obok warunków gospodarskich, maj w so-

bie pewien wdzik, co nci oko; — wszdzie wybija si szla-

chetno smaku i myli, wszdzie wida lud, który przyszed

do poczucia godnoci swojej. I to wanie nam objania ów
znany tam popd ku wszystkiemu co pikne i wzniose, —
popd narodu który z zaparciem si wasnem , niesie na otarz

wielkiej myli, mienie i ycie. — Tam bowiem, rozwój wyso-

kich przymiotów serca,, idc Iia równi z rozwojem umysu,
w niczem nie osabiajc, nie denerwujc organizmu, dziaa po-

tnie na rozwinicie charakteru obywatela. — A to wanie
by powinno zadaniem narodowego uksztacenia.

Sztuka na Zachodzie zapenia kocioy, paace i domy

monych obrazami , — posgami ogrody i place. — Lud prosty

we Francyi, zamiast karczemnych bachanalii, przechadzajc

si w niedziel i wita, w otwartych dla siebie muzeach,

galeryach i paacach rzdowych, sucha i uczy si historyi

swojego kraju, w sposób najprostszy, i e tak powiem pla-

styczny, widzc j przedstawion w niezliczonych dzieach

sztuki. — Kady czyn wielki, kady historyczny wypadek,

duto lub pdzel przekazay niemiertelnoci. — I dziwna

potem, e prosty kmiotek, dumny saw swych bohaterów,

pyszni si imieniem swojem — iw danym razie, rozumie

gos obowizku. — Ale tam sztuka wchodzi pod najskro-

mniejsze poddasze, wchodzi z podwójn dewiz: poytku
i pikna, i stawszy si z pocztku potrzeb, staje si potem

koniecznoci. — Oko przywyke do wszystkiego co wdziczne

,

nie znosi wicej tego, co nieksztatne, niepikne. — Ucze
przywyky zawczasu w szkole, dobrze widzie i porównywa,

wnosi w koo swej rodziny otrzymane wraenia, i nieznacznie
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a stale udziela w nieiii wyszych pojcj o poczuciu pigkna. —
Dlatego to dot-d na wystawach powszechnych, pody Francy i,

przed wszystkiemi zwracaj uwag. — Inne celuj nie rzadko

gruntownoci , maj za sob dokadno ; francuskie wyroby

przy tyche warunkach, góruj smakiem i dystynkcy. — Tak
to drog przychodzi do uksztacenia siebie naród, co si dzi

sta sdzi smaku nietylko w l^uropie, lecz na caym wiecie.

Zatem, gdy si nam dostaa w spadku wielka dogodno,
korzystania z przykadów innych, wypróbowanych dowiad-

czeniem i prac wielu lat, — i pod pewnym wzgldem mo-

no przyswojenia. sobie tego, co nam waciwe i potrzebne,

susznie byoby i na czasie zaj si t myl. — Imiona

artystów, co si stali chlub naszego kraju, dowodz przecie,

e ta myl nie jest przedwczesn — i e soce pónocy, nie-

nmiej jak i soce Woch, odbija si w duszy artysty-poety.

Dotd nauka rysunku i malarstwa u nas, nie odpowia-

daa wymaganiom czasu. Specyalnych szkó rysunku i malar-

stwa nie mamy*) — a wykad rysunków w ginmazyach

i na pensyach, zredukowany do najszczuplejszych rozmiarów,

nie móg si wcale przyczyni do upowszechnienia wyszego

smaku i estetycznego uksztacenia ogóu. — Dlatego po-
danem byoby, wprowadzenie rysunku, rozszerzywszy dotych-

czasowy jego progiam, do wszystkich zakadów naukowych,

nie jako prze<lmiotu dotd li tylko dowolnego, zbytku i fan-

tazyi — lecz jak si to stao* we Francyi, Anglii i Belgii:

przedmiotu obowizujcego i jednego z istotnych warunków

wychowania.

Nie idzie tu bynajmniej o bezwarunkowe rozpowszechnie-

nie artyzmu, ale o podniesienie poziomu smaku w szerokich

koach spoecznoci, — o uatwienie drogi modym ludziom,

którym nie * rzadko pocztkowe lekcye ukazuj powoanie

i cel, a wychowanie ginniazyalne uatwia ku temu pomocnicze

rodki; — idzie tu o skrócenie drogi, któr potem specyalici

technicy przebywa nieraz z wielkim trudem nmsz. — Oszcz-

') Mowa tu (j Litwie.
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dzioby to krajowi kosztów, który dotd nie rzadko szuka
musi u obcych, zdolnych ludzi, i traci ogromne sumy na ich

opacenie.

A ileby to byo ztd korzyci dla zamonej klasy spo-

eczestwa, w jej wycieczkach zagranicznych i w domowem
zaciszu ! Ile by to ocalio wrae rzeczy prawdziwie piknych

i godnych przechowania, Ileby to notat poytecznych, uzbie-

ranych ród cywilizowanych ludów, na polu sztuki, przemysu

i rkodzie, wzbogacio kraj ubogi, a nawet, o ileby to ua-
twio pojcia wysokich utworów wielkich mistrzów, którymi

si tak czsto dotd zachwycano, (powiedzmy prawd) tylko

na wiar autorytetu guidów. — A czas ju wielki, aby kraj

odniós korzy z tylu i tak kosztownych wycieczek zagra-

nicznych !

Zwrómy uwag jeszcze na pe pikn, i przypomnijmy

co ona robi i jak si bawi, — a raczej jak si w domu nu-

dzi; — czyli dzisiejsze wntrze domowe, sfery szczególnie

wyszej, gdzie ona jest kapank, odpowiada rozwojowi dzie-

jowemu tradycyi, — i zapytajmy, czyli rzeczywiste poczucie

pikna, rozbudzone na prawd, i mia praca na tem polu,

nie przyszyby znudzonemu yciu na pomoc , yciu wielu pa

,

które dzi szuka musz napróno celu za granic,
zgubiwszy go w kraju, — które si nudz i mcz w domu,

nie wiedzc co z sob pocz — i nie wierz, nie wiedz, e
po za obrbem pytkiej exystencyi i niewolnictwa mody, mo-

na znale wiat inny, szczliwszy — bo dajcy swobod,
zadowolenie i spokój, — jak si to stao indziej. — Smutno,

e i w tak wanych rzeczach , szuka musimy wzorów u obcych

i nie miemy ju wywoywa szanownych i surowych postaci

prababek

!

W Anglii rodzinne ycie do ideau doprowadzone. —
Najwiksze panie czuwaj nad wychowaniem swych dzieci,

wzorem s pracy, uprawiaj talenta. — Bo te wszystkie wa-

runki ich wyksztacenia skadaj si na to, aby im drog y-
cia uczyni pewn, spokojn i bezpieczn; — eby w nich,

jako w matkach obywateli, kraj znalaz pomoc. —
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W wyksztucuniii teiii uii' ma taiu nic na effekt, lui pozór. —
Uczij; si wszystkiego gruntownie, co wiedzie i umie powi-

nien czowiek uksztacony. — Zarówno jak czytania i pisania,

uczij, si rysunku, — nie eby byszcze, ale l)y w yciu do-

mowem znale o jeden wicej rodek do jego umilenia i wy-

starczy sobie. — aden te kraj nie wyda tyle artystek

w malarstwie. Obrawszy sobie rodzaj waciwy, akwarelle

,

celuj dzi w tern przed wszystkimi. — Nie ma muzeów, ga-

leryj, gdzie nie spotkaby Angielek, a ród nich wielkich

l)a ,
pracujcych przed ol)razami mistrzów. — Raz wprowa-

dzone w czarodziejskie koo tej pracy, pozostay jej wierne. —
O, bo ta praca rozszerza i podnosi horyzont widzenia, —
wprowadza na wysoko, zkd gin niedojrzane, lub zaledwie

widzialne, wszelkie marnoci tego wiata; podnosi serce, robi

ustro domow mi i daje yciu najwiksze dobro — spokój.

To te godno
,

prostota i spokój , s cechy, po których po-

zna mona kobiety angielskie.

Któ nie uwaa, e u nas, oddanie si muzyce kobiet,

z maym wyjtkiem
,
przeszo prawie w manj V Taniec i mu-

zyka , okraszone francuzczyzn , to dwa punkta kulminacyjne

,

wokoo których kr bliej lub dalej inne warunki wycho-

wania. I gdyby kto na to spojrza z ludzi przedwiekowych,

powiedziaby, e to czasy padajcej Romy, czasy bachantek,

nie za czasy odrodzenia cluzecijaskiej spoecznoci.

Niepowstajemy przeciw muzyce — owszem, ywimy dla

niej najwiksz mio, uwielbienie, jak dla wszystkiego co

dusz podnosi — co odrywa od ziemi. — Mielibymy pot-

pia muzyk, co tak wietnie wtóruje natchnionym sowom
wieszczów naszych, co nam jak siostra towarzyszy na drodze

krzyowej losów naszych ! O nie. Cze mistrzom co z rodzin-

nych pól, sió i cmentarzy rozpierzche pozbierali tony, co

wsuchali si w szum naszych lasów — i ttno ziemi naszej

,

i z tych wicn-ów, jków i zawycli umiechów ku lepszej doli

.

tak cudne stworzyli nam pieni! Cze muzyce narodowej!

Ale czenm w wychowaniu naszych kobiet , w stosunku do nui-

zyki. lysunek i malarstwo tak szczupe ma dotd miejsce?—
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A jednak, zwróciwszy uwag na natur kobiety, szczególniej

kobiety polskiej , na jej charakter, — nioebymy nawet , o ile

nam si zdaje , znaleli waciwszem dla niej oddanie si ma-

larstwu i rysunkom. — Muzyka chocia moe si obej bez

suchaczów, musi by syszan, jest zawsze rodzajem popisu.

Skromna i cicha posta kobiety (oprócz prawdziwych arty-

stek) nie zbyt si korzystnie wydaje na popisach publicznych.—
Uczucia serdeczne, poruszenia duszy, które zaledwie w skro-

mnej pracowni lkliwie si objawiaj, mog si wyla miao
, i profanow^a wobec obcych suchaczy i tumów ? -- Jest to

czua rolina (noli me tangere) — której niepowicany tum
dotyka nie powinien; a jeeli si tak stanie, bdzie to ju de-

klamacy, pozowaniem, od czego krok jeden do kokieteryi. —
A wiele to widzielimy fortepianów, sucych za kulisy me-

lodramom! — Malarstwo przeciwnie, skupia myl, przywi-

zuje do miejsca , zmusza pokocha swój dom , otacza go uro-

kiem nieznanych przedtem piknoci, uczy na nio spoglda,

broni od roztargnie, wdraa do porzdku, pragnie ciszy, —
(Gospodyni donm, jake tu pikne i obszerne ma pole dla

swej dziaalnoci, jeeli w niej nauka rysunku rozwina wro-

dzone Polkom poczucie pikna! To pewna, e wszystko tam

nosi bdzie cech myli, wyszego smaku, i tak nam po-

danego adu, którym aden zimny i bezmylny przepych

nie dorówna. — Tam si oduczy zbytku — bo j sztuka

przekona, e to co ma by prawdziwie piknem
i wzniosem, przedewszystkiem prostem by musi.

Gdziekolwiek j los rzuci
,
pierzchn tam nudy, tsknoty i nie-

nasycone pragnienia, — bo tam gdzie j otocz dziea jej

rk i myli, — gdzie z duchem swoim i z Bogiem sam na

sam , nauczy si czyta w dzieach - tego arcy-mistrza i roz-

glda si w ródle wszelkiego pikna i prawdy, — tam nie

bdzie samotn i nieszczliw, — bo choby jej wszystko

wydarto, — zostanie jej jeszcze wiele — zostanie praca i —
spokój...

Rozbitki strasznej burzy, co zgruchotaa tyle egzysten-

cyj — co strcia i strca wci tylu ze szczytu pomylnoci
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w otcha iiietluli , — jaka iiiaiiiy w tym wz^IimIzIu prze-

strog! Ile to widzielimy i widzimy rodzin dla których ród

miny niespodzianej, znajomo jakiego talentu lub rzemiosa

)Ozostaa jedyn desk ocalenia! A przecie chmurne dokoa

niebo... Czyli zatem nie suszna wzi si do pracy, i czy

to przy racym bysku gi'omów, — czy przy chwilowych

soca promieniach , znosi nie tracc chwili , wszystko co po-

trzebne, do dwignienia zburzonej ojcowizny!... A nad t
robot podnie wiato tak wysoko, by owiecio fasz

i prawd, by ukazao przed nami i za nami drog,
któr nam przeznaczyy dzieje.

Tymczasem, s jeszcze sfery, gdzie spotykamy przesyt

i nudy, — gdzie w domowem ognisku z dniem kadym stygn

popioy opuszczonego Znicza. — Znudzone i wystyge tumy
spiesz na Zachód, )y si ogi'za przy bdnych ognikach...

skpa si w morzu uciech — tara, — gdzie cynizm zaszczy-

cony wyniesieniem na scen, wywouje oklaski.

Muzea Florencyi, Rzymu, Parya, ile to widziay nie-

dyskretnych ziewa licznycli ustek , wobec arcydzie swoich !
—

Ilu to biednych mczenników mody, po godzinach caych cze-

kao przed Madonnami Rafaela, Murilla, ciwili jasnowidzenia,

kt()raby im dala przeczyta i zrozumie te dla nich hiero-

glify. — Ale nie przysza ta chwila, — bo zkde przyj
miaa? Nie przygotowaa jej erudycya wyssana z dzienników

mód, ni studya odbyte „aux grands magasins du Louvre, ou

au pis aller, ciez Mnie Wodkowska", ni przeczytane stosy

Dumas'ów, ojców i synów; a potga wasnej myli, nie majc
nigdy czasu ni wprawy do samodzielnego lotu, nie moga
dwign skrzyde obcionych oowiem czcionek Brukselskich

i Paryzkich edycyj.

A wic poda rodki )y uratowa od najstraszniejszej

choro)y — apatyi; by postawi poczucie pikna na stray

u progu naszego domu, by go trywialno ycia nie prze-

stpia, to s zadania, których wano kady gbiej my-

lcy oceni. — e sztuka zdolna tu jest w wikszej czci da
pomoc skuteczn — staralimy si dowie. O ile za potrzebny
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rysunek , i o ile winien by iipiawitUiyni powszeclinie , ród

coraz wi^.kszych wymaga czasu, to rzecz tak jasna, e
jej dowodzi niepotrzeba.

Co si tyczy obawy, aby upowszechnienie sztuk nie wy-

waro u nas zgubnego wpywu na cliarakter narodowy, nie-

osabio jego energii i nie sprowadzio mikkoci, która po-

przedzia upadek Rzymu, — to zamiast przewidywa czem

by mogaby u nas sztuka przy faszywym kierunku, wolimy

widzie, czem by moe, gdy si jej pooy za podstaw:

moralnjj; , rozunnuj, i narodow, dno. — Dziea mistrzów

naszych day ju nam tego niezaprzeczone dowody i rkojmi.

Nowogródek 1860 roku.



z SANDOMIERZA DO OPATOWA.

Wspomnienia r. nitd Wilii i Niemna. 16





rSi\ rynku Sandomierza, u stóp Kazimirzowego gmachu,

przed i)Oczt{i, uwija sie suba, znoszc tómoki do dyliansu .

majcego odej do Iladomia i Warszawy, Thini pachoków,

faktorów snuje si dokoa, — ród nieodstpnej w podobnych

okolicznociach gawiedzi, — która otoczywszy powóz, zaglda

w oczy, a przy sposobnoci i do kieszeni pasaerom. — Na-

woywania, miechy, wymylania, krzyuj si w powietrzu.

Usiadszy pod cian pocztowej ekspedycyi , w oczekiwaniu

hasa odjazdu, obserwuj t ruchom mozaik ludzi — krz-

tajcych si tu i ówdzie i myl:— (idzie ci wszyscy, co si

.

tu kiedy u stóp tego gmachu — przez tyle pokole i wieków,

równie toczyli, krztali, kochali, zabijali. — Gdzie owe

dzikie hordy, co krwi i poog znaczyy tdy sw drog ,
—

gdzie wietne rycerstwo, pikne panie, wielkie króle, dwo-

rzanie, liczne duchowiestwo, tylu klasztorów, — gdzie to

wszystko!? — gdzie nareszcie owe zwycizkie hufce, co tu

rzuciy l)lask ostatni — jakby gromniczny, na madejowe oe
konajcej ojczyzny, — gdzie oni?*). — Czyli pami, ta, je-

dyna dzi bezpieczna witynia pamitek , ostoi si przed na-

ciskiem prdów apatyi , cynizmu , utylitarnoci kupieckiej , co

jakby taranem bij w to wszystko — co dotd byo nam dr(>-

gie i wite. — Tak dumam, — zapatrzony w pyszn i pi-

kn budow Kazimirzowego ratusza, gdy oto zajeda powóz

zaprzony w lejc czwórk gniadych koni, — wysiadaj ze

*) Zilobycie Zamocia 1809 r. pod wodz Józefa Ponta»tf)W8k|.itf*

IG*
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pospiesznie dwie panie, a za niemi piastunka z maem dzie-

ckiem. Obie mode i jak si na pierwszy rzut oka zdao

,

przystojne, ('zyby to miay by towarzyszki mojej podróy, —
pomylaem , — zadowolniony prawdopodobiestwem przy-

puszczenia. Uoenie bowiem, i toaleta staranna, zapowiaday

mi na drog ssiedztwo zajmujce. — (Idy wszake jedna

z nich tylko miaa by moj towarzyszk . — wic na dane

liaslo trbki pocztyliona — ucisny si — poegnay, i ta

wanie która bya z dzieckiem , wsiada do dyliansu.

Ju to przyzna potrzeba, e wszdzie i zawsze, gdyby
niewiedzie tam jakich by zasad, — zjawienie si modej,

l)iknej, a do tego dystyngwowanej kobiety, robi mie wrae-

nie, — có dopiero
,

gdy ta ma by towarzyszk podróy,

i przez czas pewien ma poniekd dzieli twe losy. Pomimo-

woli budzi si w tobie pasmo obrazów, w których askawa
wyobrania, nie szczdzi ci sposobnoci pozowania, jeeli ju
nie na bohatera, to przynajnmiej na i)rotektora (rozumie si

szczliwego) wobec piknej nieznajomej; — a jeli jeszcze

czyta kiedy Fr. Soulie-go „Memoires du diable" — i naleysz

do rozbitków romantycznej szkoy, — to ju prawie niepo-

dobna, pomimo caej surowoci twoich zasad, — aby ci nie

przemkn przed oczyma, pontny rój pokus, — czy tam one

bd platonicznej , czy innej natury.

W tym razie jednak, towarzyszka moja bya dobrze

strzeon ; — miaa bowiem w sobie i przy sobie , najsilniejsz

tarcz, jak mie moe kobieta — bya matk; i miaa anioa

stróa — dzieci. — l*rzy wsiadaniu , zrobiem jej jak ma
przysug , za co mi wdzicznym podzikowaa ukonem.

Zmiarkowawszy wszake , e jazda z dzieckiem w zam-

knitej karecie , które si nie mogo jako w paczu uspokoi

.

nie zbyt byaby przyjemn, i zepsuaby mie wraenie, —
a przytem, chcc si rozpatrzy w okolicy, któr pierwszy

raz przebywa miaem, zaproponowaem jednemu z pasaerów,

a by nim modzieniec dwudziestokilkoletni , czyby nie zamieni

ze mn miejsca , które zaj mia w kabryolecie obok kondu-

ktora. Zgodzi si chtnie; — nie wiem czy dla nadcigajcej
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chmury, która deszcz zapowiadaa, czy dla piknych oczu nie-

znajomej. — do, e oba zadowolnieni zajlimy miejsca —
on w karecie, ja obok konduktora: — i za chwil dyli-

ans ruszy.

Ani zajmujcica ani pospieszna bya to jmdró. le utrzy-

mana, jak prawie wszdzie w Królestwie droga, przypominaa

raz po raz lich gospodark kraju, i poniewoli budzia nie-

wesoe myli. — Deszcz od czasu do czasu z chodnym wia-

trem, zmusza zawija si w pledy i burki. Jeden tylko po-

cztylion. nie tracc fantazyi, trbi w najlepsze jak umia
i co umia

,
jakby dla ubawienia swoich pasaerów, szarpic

niemiosiernie uszy, — a któremu z karety dziecko wtórowao

paczem. Duet to by wcale niepontny. Tak, z maemi i)rze-

stankami deszczu, i)aczu, wistu wiatrów i dwików ochry-

pej trbki . dojechalimy do Oi)atowa ; a gdymy go ze wzgó-

rza ujrzeli, soce zachodzce wychyliwszy si z za. chmury,

ozocio wie kollegiaty sawnej grobami zydowJwich —
i pikny letni wieczór zstpi na ziemi.

Dylians zatrzyma si przed poczt. Znueni i)odróni

pospieszyli wysi — jedni, aby zosta w Opatowie, — dru-

dzy, by wyprostowa czonki, kilkomilow podró skrpowane.

Ja udaem si na i)Oczt, dla zamówienia koni o mil par
do Grom.... gdzie miaem odwiedzi dawnego towarzysza mi-

ych wycieczek woskich.

Tymczasem, ju si zmierzchao. Zaatwiwszy si co do

koni, wyszedem przed poczt na rynek, ahy rzuci okiem,

na te ma, pamitn z I860 roku miecin. Spostrzegszy

nasz nieznajom, zbliyem si do niej, — bo zdao mi si,

e wspólnie przebyta droga i kilka sów zamienionych przy

wsiadaniu, uprawniao mi do zawizania z ni rozmowy. Za-

czem wic od komunau

:

— Jake pani t drog przebya? — czy si jej nie

uprzykrzya V

Zanim mi odpowiedziaa, odrzucia woalk, i siadajc

na przyzbie pocztowego donui. do czego mi gestem zach-
cia, tak mi odpowiedziaa:
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— Przykra byaby ta droga niezawodnie dla mnie , bo i iitm-

dzajjca i nudna i malestwo moje utuli si w paczu nie

chciao, gdyby nie pocieszaa mi myl, e j przebywam

z kim razem, czyje imi tak jest drogiem dla serca ka-

dego Polaka!

Gdy to mówia, oczy jej zabysy takim ogniem za-

pau, — tak bya zajmujc; i pikn tern szczerem uniesie-

niem, em dozna niewymownej rozkoszy, patrzc w to czyste

oblicze tej prawdziwie polskiej niewiasty.

— A któ to prosz taki jecha z nami, odrzekem zdzi-

wiony, liczc w myli wszystkich, którzy byli w dyliansie,

co pani tak uprzyjemni t podró? — jeli wolno zapyta,

— A któ móg by inny, odpowiedziaa w tym samym to-

nie, — jeli nie nasz mistrz ukochany, — któremu Polska

tyle swej sawy zawdzicza, którego dziea, opowiadaj wiatu

czem bylimy.

Zdziwienie moje roso. Na takie powiedzenie, jak to

mówi: obstupui; bo ani mój towarzysz, który obok mnie

siedzia, — jakkolwiek czowiek wyksztacony, ani ów mo-
dzian, co si zamieni ze mn na miejsce, nie zdali mi si

by podobni do tego, o kim z takiem uniesieniem mówia mi

ta pani. — Zostaem wic tylko ja. — Zaintrygowany w tak

uroczysty sposób, widzc e to ju nie mistyfikacya, ale rzecz

na seryo, powtórzyem tym razem, z naciskiem pytanie:

— O kime to pani mówi , — któ tu z nami przyby wi-

cej
,
prócz tych com przy wsiadaniu widzia , i co wyszli przed

chwil z dyliansu?

— Ale o kim mog mówi, jeli wanie nie o panu —
jeli nie o naszym kochanym panu Janie Matejce!

Wyobrazi tu sobie czytelnik askawy atwiej, — ni to

opisa zdoam, pooenie moje wobec tej pani. Próne byy
usiowania wyprowadzenia jej z bdu ; — bo ani karta po-

dróna, wydana na moje imi; — ani nawet paszport mój

lwowski, ani najsolenniejsze zapewnienia, e nie jestem tym

za kogo mi wzia — i e si myli, nie zdoay jej prze-
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koiuu'. Owszem , im bardziej usiowaem przedstawi jej ca
piawdo, tem jardziej trwaa przy swojem.

— Szanuj powody, które zumszajii pana do zachowania

incognito, po za granic Galicyi, — lecz o tyle przecie

czuj si t)y dobr Polk, e nie mog nie zna rysów tizyo-

gnomii i postaci Paskiej; — mam przecie jego portret u sie-

bie. — O, bo my koroniarze, nie mniej jak i inne dzielnice

naszego kraju, umiemy ceni zaszczyt jaki nam pan czynisz

swemi utworami, i prosz wierzy, e podró ta pamitn
mi bdzie na cae ycie! — Dzi jeszcze w Sandomierskiej

katedrze, spostrzegam i poznaam pana. gdy towarzysz-

cenui sobie ksidzu objania znaczenie jakiego staroytnego

obrazu. — I moesz sobie wyobrazi, jak si ucieszyam,

gdym si znalaza w jednym z nim powozie, przez cig tych

kilku godzin podróy.

Nie byo wic rady. Scena ta jednak tak oryginalna,

i dla mnie tak niespodziana, pomimo zabawnej swej strony,

powana prawd i podniosoci swej natury, — daa mi

zrozumie, czem s hody zasuone — i do jakiej potgi

podnosi je mog pewne w danym razie okolicznoci. —

-

Nieche wic ten, komu si one nale, — a którego na

chwil byem tak niespodzianie i niechccy, przedstawicielem

i sobowtórem, dooy i ten jeden jeszcze listek wawrzynu do

zasuonego wieca, jaki mu naród zoy, — listek podany

rczk prawdziwie piknej dusz i ciaem kobiety.

Gdy domawiaa sów ostatnich, pocztylion da znak od-

jazdu. Odprowadziem j do karety, opowiadajc o ostatniem

dziele uwielbianego Matejki, — o jego i)racowni, któr mi

askawie zawsze otwiera, i wielu rzeczach tyczcych si prac

jego. Suchaa w skupieniu ducha i gdym j egna, dziko-

waa mi serdecznie, — powtarzajc, e nikt j o tem wszy-

stkiem tak dobrze poinformowa nie móg — jak sam mistrz

i autor — któreuju wanie w tej chwili ten zaszczyt zawdzi-

cza, W tem dano znak — zatrzanito drzwiczki, ruszyy

konie — rozstalimy si; — i oto jedna istota na ziemi od-

jechaa szczliwa, — i dziwnem losu zrzdzeniem, mnie to
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W sposób najbardziej niewinny daneni byo by sprawcij; jej

szczcia.

Ale nic trwaego na tym wiecie; — a prawda przede-

wszystkiem wszystko na swojem miejscu postawi winna. Wic
jeeli kiedy dojdzie j przypadkiem ta moja ramota, nieche

budzc j z uud, — nie pozbawia cakowicie jednego

z miych wspomnie jej ycia. — Bo jeli zasza pomyka co

do osoby, — pozostaa prawda co do idei, — której podstaw

mio wszystkiego co pikne i wzniose, — a dewiz cze
dla tych co tym hasom su. — Wiary tej i mioci zoya
dowód — a wic cze jej, — a w jej osobie cze naszym

niewiastom, co umiej czu i szanowa wszdzie i zawsze —
wszystko co poszanowania i mioci godne!

Gdym wszed do restauracyi
,
gdziem sobie zamówi her-

bat, znalazem sal zapenion publicznoci, która ju miaa

czas dowiedzie si
,
jakiego gocia ma w swoich nmrach. Przy

wejciu uroczyste przyjo mi milczenie; czuem wzrok wszy-

stkich na sobie utkwiony. - - Gospodyni wystrojona na prdce.

sama mi przyniosa herbat, i sama koo mnie troskliwie si

krztaa, jakby czujc si dumn, e miaa prawo by najbliej

wielkiego otarza. Doprawdy, gdyby nie wzgld na pobudki,

zabawnie to wszystko wygldaoby, — i trzeba byo caej

usilnoci, aby zachowa przybran obojtno wobec tej de-

monstracyjnej sceny, w której poczciwi mieszkacy Opatowa,

chwycili w lot nadarzon sposobno ogldania wielkiego czo-

wieka ród maego miasteczka.

Nie koniec wszake na tern.

Nazajutrz, gdym przy niadaniu w Grom.... ród koa

przyjació, opowiada o mojej przygodzie, i gdy si gubiono

w domysach, kto bya owa nieznajoma, — dano zna, e
przyby z Opatowa jaki modzieniec, z listem do pani domu.

List ten zawiera co nastpuje:

Pani!

Poniewa wiadomo nam, e cieszycie si Pastwo po-

siadaniem w swym domu znakomitego gocia pana Matejki,
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omielani s'i^ przeto zanie do Pani prob, aby raczya,

A wlaciwji sobie gotowoci niesienia pomocy biednym ,
—

zaszczyci sw protekcy oddawc tego listu, polecajc go

swemu gociowi, jako modzieca niepospolitycli zdolnoci

i zamiowania do rysunku. Jako dyrektor szkoy sztuk pi-

knych . jeliby chcia tylko , mógby nm los zapewni. Przyczy

si I*ani za biednym ciopcem, — a moe Ci kiedy kraj

wdzicznym za to bdzie.

Prosz przyj wyrazy i)0W{iania i t. d.

Zaproszony do salonu artysta w pczku, przedstawi

nieproszony swoje rysunki
,
przyjmujc z widocznem niedowie-

rzaniem zapewnienia, e pana Matejki nie ma w (irora....

wcale. Widocznie posdzi, e go mistyfikuj; — pilnie mu
jednak )yo usysze sd , a przedewszystkiem pochwa i za-

cht z ust mistrza. Niestety, po obejrzeniu tych rysunków,

jeli nie szczdziem pierwszej — drugiej mu da nie mo-

gem; — udzieliem mu wszake nieco wskazówek i rad, co

i jak ma na przyszo robi, aby z czasem móg by i)rzyjtym

do szkoy sztuk piknych. Niezadowolnio to wszake mo-
dzieca, który syt ju zapewne pochwa miejscowych znawców,

spodziewa si czego wicej. Odjecha wic niezadowolniony,

unoszc al
,
jak to sam owiadczy póniej , e p. Matejko nie

do askawie go przyj.

I rzecz dziwna , — taka to ju jest sia pierwszego wra-

enia, — e nawet list p. li.... który, w odpowiedzi rzecz

ca kim byem, kategorycznie opowiedzia — nie przekona

nikogo i nie zacliwia wiary, e w 187... roku. Matejko by
incognito w Opatowie.

Takie to bywaj niekiedy róda tradycyi*).

* ) Aby si ta przygoda nio wydaa komu utworem wyobrani , za-

czam dowód jej prawdziwoci w ustpie listu , który minionej

jesieni otrzymaem z Radomia. — Jakie za zrobi wraenie na

mnie , — askawy czytelnik osadzi
,
gdy mu powiem , e pochodzi

od osoby ssnanej z piknego pióra — pod imieniem Boysawa—
i eokadyi Wierusz. — Oto co mi pisze ta pani

:
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„Przeczytawszy jak zwykle ws/ystkio ogólne wiaJouioci

w Nr. 199 Gazety Warszawskiej , w odcinku zainteresowa innie

tytu : „Z Sandomierza do Opatowa — zdarzenie prawdziwe"

a e to 8% moje rodzinne strony, rzecz prosta, e wszelka

wzmianka o nich
,

jest mi nader mi^. Ale jakie byo moje

zdziwienie, gdy spostrzegam, e bohaterk tego zdarzenia jest

moja wasna osoba , ubrana w bardzo pontne szaty piórem

askawego autora , którego przez pomyk wziam za Matejk.

Gówn jej przyczyn, byo , wprzód
,
podobiestwo szanownego

Pana do krakowskiego mistrza , — powtóre , siedzcy ze mn
w karecie pocztowej mody hr. M.... powiedzia mi , e jedzie

w kabryolecie polski Rafael
,
pod pseudonimem Pawowicza

,

o którego bytnoci w Sandomierskiem wyczyta przed kilkoma

dniami w jednem z pism codziennych. Sdz, e tego byo do-

sy, by uwierzy. — To te zaraz przypomniaam, e na kilka

godzin przed wyjazdem z Sandomierza , w kociele katedralnym

nie wiedzc nic jeszcze o bytnoci Matejki , zauwayam pewnego

mczyzn o inteligentnej i mylcej twarzy szkicujcego jeden

z najciekawszych obrazów tej wityni. Po raz drugi na poczcie

znów ta posta wpada mi w oczy. Jake zostaam zado-

wolon odkrywszy, e tym przezemnie widzianym mczyzn

,

by jadcy z nami Matejko. Ca nasz podró do stacyi z hra-

bi M. zaja niewyczerpana konwersacya o arcydzieach naszego

mistrza , — któremi tak szczytnie zasuy si naszemu s^joe-

czestwu. Nastpnie stano na tern , e bd co bd musimy
pozna osobicie autora podziwianych przez nas prac jego —
ucisn do , która ujwszy pdzel , odtwarza w ywych barwach

niepowrotn przeszo nasz. Ale otó i stacy Opatów — tak

gorco wyczekiwana — kareta stana przed gankiem — serce

uderzyo silniej na myl e nadesza chwila...

Mina te niepostrzeenie ta chwila, ród miej rozmowy. —
Odezwaa si trbka pocztowa. — egnaj ojcze polskiej sztuki

!

pomylaam sobie , unoszc to przekonanie , e nasz Jan nietylko

wada dobrze pdzlem ale i dar wymowy posiada — a grzeczno-

ci wykwintn, wskazuje nie cig bytno przy sztaludze i t. d.

Opowiedziawszy znajomym o spotkaniu z mistrzem — po-

stanowiam tem wraeniem podzieli si z koem czytajcych —
jednak ile razy zamiar mój speni chciaam — to pomimo mego

bawienia si w rymy i proz — w tym razie jakie fatum ze
nie pozwolio mi tego uskuteczni; teraz je mog bogosawi,
lecz nie ze wzgldu na moj pomyk , ale — e autor „Wycie-

czki na Monte-Cavo" wywiza si z tego znakomicie i t. d."



z WALENCYl DO GRANADY

(Z NOTATEK MOJEGO PRZYJACIELA).





Dziwny ma urok pogodna noc na morzu. Tak wanie bya
ta, — kiedym pyn z Walencyi do Malawi. al)y ztamtd, przez

jlóry dosta si do Granady.

Cudn.a l)o to )va nor! — ciclia
,

jasna, strojna wszy-

stkimi czarami poudniowego nie)a, — jakl)y z tysica i je-

dnej arabskicli powieci wyjta,

I)zi. jeszcze, mam jej obraz przed oczyma.

W dali — po za najni , we mgle wieczornego mroku

,

nikn zarysy Walencyi, — owej rozkosznej stolicy, kraju pal-

mowych gajów, morw i pomaracz; — ganie w cieniach nocy,

o?;tatnio wiateko portowej latarni na Grao. Jeszcze chwila —
wchodzimy na pene morze. Ogronniy hiszpaski parowiec „Al-

mogawar", sunie si lekko po gadkiej powierzchni, znaczc

zaledwo swe przejcie na niebie, rozwian wstg dymu. Mo-

rze spokojne ukado si jakby do snu; — tylko dwie jasne

l)rózdy i)0 za nib parowca, iskrzc si i migocc fosfory-

cznemi blaski, — jakby dwa pknicia zwierciadlanej tatii, —
wskazuj drog, kdy przemkn parowiec. U góry, — na tle

niebios ciemnem, miryady gwiazd: na <lole tyle. —
w zwierciadle sinych wód.

To te niepodobna tu byo nie powiedzie z poet:

..(iwiazdy nad tob — i gwiazdy pod tob...
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Niepewny, czyli z pod twej stopy

Pod niebo idzie równina

Czyli te niebo swoje szklane stropy

Pod twe kolana ugina (Mickiewicz).

I rzeczywicie, nie trzeba tu byo zbyt wybujaej fan-

tazyi, — aby ci si zdao, e pyniesz: „w poród niel)0-

krgu — w jakiej otchani bkitu".

Ksiyc jeszcze nie wszed, — ale go ju zapowiada od

wschodu, u ostatnich granic horyzontu, jasna smuga na niebie,

co si rozszerza , rozjania. Jako naraz , z modrej gbi wynu-

rza si jasny rbek
,
jakby blask dalekiego poaru , — ronie

,

wzmaga si, ponie, — a w kocu rzucajc snop promieni

na ciemn mas wód, — wyrasta w pen tarcz ksiyca.

Lekki, poudniowy wietrzyk, jakby westclinienie ziemi,

witajcej swego kochanka, wion zkd tam, a od Afryki

Irzegów, — przynoszc nieznany zapach dalekich ldów, czy

gbin morza...

Jaka tajemniczo urocza zapenia atmosfer... dry
ona w powietrzu, — przyspiesza bicie serca...

Myl, e wkrótce ujrz Granad, Gibraltar, Sevill, —
te cudne pery Andahizyi , te istne kartki Maurytaskich poe-

matów, — odpdza mi sen z powiek...

A jednak, ju dawno mina pónoc. Niew^rsowione bo

uczucie napenia dusz, wród tego sam na sam z maje-

statem natury.

To te nic dziwnego, e duch mój, wobec tydi dwóch

Ijczdennych gbin — niebios i morza — w kornej modlitwie

uton — w poród tej gwiadzistej wityni , — jak sam Bóg

niezmierzonej i niepojtej...

Towarzystwo cae, pierwszej i drugiej klasy, zoone
2 hiszpauów, francuzów, anglików, — rozeszo si ju dawno



— 255 —

do swycli kajut; nawet mój towarzysz litwin — Seweryn

liohd.... zeszed ju na dó, — tylko z szarego koca paro-

statku, ród przytuniiono.tro oskotu lokomotywy, dochodzi

jeszcze od czasu do czasu, monotonny piew kilku arabów,

z towarzyszeniem jakiego instrumentu.— Biae ich burnusy,—
ogorzae twarze, owiecone blaskiem ksiyca, — malowniczo

wystpuj z poród cieniów nocy.

— Jaki cel jest ich podróy? — zai)ytiem kai)itana, w za-

wizanej z nim pogadance, gdy zszed z swego obserwatoryum

na pokad.

— Handel, mój panie. Wioz do Marsylii swoje wyborne

owoce, które im juelegnuje ich soce. — a w zamian, zao-

patruj si tam w pody l^uropy, w których coraz wicej

smakuj. S to mieszkacy okolic Tangeru. Syszysz pan ten

instrument? — To Marsylia i)rodukuje dla nich tego rodzjiju

l)rzynty: — to s ich pieni narodowe uoone na nmzyk.

Melancholijne to i monotonne, co prawda; ale przyznasz pan.

e w tej muzyce , nie ma nic wspólnego z Europ ; w kadym
jej dwiku czu Afryk...

— A pana co sprowadza w te kraje? jeli wolno spy-

ta, doda.

— Sztuka
,
przewanie , — i z ni zwizane zamiowanie

staroytnoci i przyrody. Jestem malarzem , — a wic wielbic

Murilla i Yelasueza, zapragnem ujrze ich arcydziea, ja-

kie jeszcze posiada Cadyx , Sevilla , Madryt i t. d. , a zarazem

pozna ich ojczyzn, i dlatego nie od Pireneów, lecz od Wa-
lencyi i Andaluzyt zaczynam moj podró po Hiszpanii.

— I dobrze pan zrobi . odrzek kapitan. Jakkolwiek uyty
przez pana wyraz jeszcze nie bior za z dla nas wi"óbc.

Tylemy ju nieogldnie utracili skarbów, z dziedziny sztuki,

e niepodobna prawie rzecz, abymy nie umieli nadal ceni

i zachowa reszty co nam pozostaa. Kadyx, Sevilla. Madryt,

l-^skurial, nie mówic ju o zbiorach prywatnych naszych

grandów, przekonaj pana, e jeszcze posiadamy nie mao.
czegol)y nam pozazdroci mogli nie jedni. Ale ju spóniona

pora, - doda spojrzawszy na zegarek, yczybym uda si
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na spoczynek, — bo rano zatrzymamy si w Alicante, —
a warto aby pan, jako wdrowiec z daleka, widzia to mia-

sto, cboby tylko dla skosztowania wina. którem si niegdy

raczyli Rzymianie, doda z umiechem.

Usuchaem tej rady, — i za chwil, w wygodnej kaju-

cie, koysany lekkiem wahaniem si statku — usnem.
lirzk i oskot acuchów zarzucanej kotwicy, zbudzi

mi rano. Wyjrzaem przez okienko, — pomarszczona po-

wierzchnia morza, migotaa odblaskiem wschodzcego soca.
A wic wawo na nogi, — i oto po chwili, — z albumem

i oówkiem w rku jestem na pokadzie,

U podnóa góry, której szczyt i pochyo ku morzu,

najeone ruinami rzymskiej warowni , — zalego ca przestrze

wybrzea miasto Alicante. Na lewo i na prawo usuwaj si
w gb kraju, — w odstpach rónych planów, pasma gór.

Gdzieniegdzie widniej na ich wierzchokach zwaliska baszt —
zamków. Na pierwszym planie port. Zapenia go las masztów,

stojcych na kotwicy okrtów, parowców i t. d., ród których

jak rybitwy lub jaskóki wobec orów, — szybuj odzie

rybackie.

Zanim podano niadanie, zabraem si do naszkicowania

tego widoku.

Podró morska, jakkolwiek ma swoje niedogodnoci,

i naraa nie rzadko na niespodzianki niemie, — t wszake

ród innych nastrcza korzy, chciwemu wiae turycie, —
e bez przygotowania i wstpu, które z natury rzeczy daje

jazda ldowa, wprowadza go odrazu, w nowy, nieznany mu
wiat; przedstawia widoki miejsc, ludzi, zwyczajów, w ich

istotnej postaci, — które zwykle na pobrzeach gi'aniczcych

z sob krajów, ulegajc wzajemnemu oddziaywaniu stron obu,

cieraj si i assymuluj.

Po niadaniu, wyruszylimy w kilka osób do mijasta.

Zwiedziwszy kocioy, z których aden nie odznacza si sta-

roytnoci — a wszystkie grzeszyy, jak to l)ywa zwykle

w Hiszpanii, nadmiarem zoconych ozdób — i brakiem naj-

skromniejszych wymaga dobrego smaku architektury i orna-
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mentyki*) — udalimy si za miasto dla rozpatrzenia si w oko-

licy. Jak okiem rzuci — wzgórza i doliny, osonione od pó-
nocy pasmem gór ; — pola pokryte winnicami , zboem

,
jarzy-

nami wszelkich rodzajów; — sztuczne ki, pomaraczowe,

morwowe, palmowe .gaje, — a ród tego, rozsiane po nad

strumieniami domostwa, ocienione grupami laurów — kaktu-

sów — oleandrów — dziwnie pontny przedstawiaj widok

tej szczliwej huery. Produkuje ona, jak nas zapewnia ja-

dcy z nami negocyant z Cadyxu, rocznie okoo 220.888 ceu-

t<iros wina. Palmy, których liczba w okolicy Alicante do-

chodzi do 35.000, wydaj kada po 100 funtów daktylów;

doda do tego mnóstwo jedwabiu, migdaów, oliwy, zboa, fig

i rozmaitych owoców. — To te, doda- z pewn waciw
hiszpanom dum:
— Pan Bóg powinien by osadzi pierwszego naszego pra-

ojca z jego poowic, w tym rozkosznym ogrodzie raczej, ni
w Edenie — gdzie by obszar za wielki na siy jednego

czowieka.

W tej rozmowie dowiedziaem si, e pomaracze i cy-

tryny przyszy nam z Medyi — Granaty z Afryki i Cypru.

Niedaleko ztd na drodze do Saint Philippo, ma si
znajdowa tak zwany „Most wdowi"**) — o którym tak mówi

podanie: Pewien mody czowiek spieszc do tego miasta,

gdzie go czekaa mio i maestwo, — spotkawszy na dro-

dze wezbrany ulew górski potok — rzuci si we w pospie-

chu, gnany zbytkiem zapau — i zgin. Matka jego zrozi)a-

czona — której wszake bole nie wyczaa czuoci —
kazaa w tem miejscu wznie most, aby odtd chroni innych

od podobnego nieszczcia.

To te, mio pod niebem Hiszpanii, ze wszystkich

uczu ludzkich — bodaj czy nie najpierwsze zajmuje miej-

sce; — mio namitna i jak jej niebo gorca!...

*) Z wyjtkiem katedr golyckich w Sewilli, Burgos, Toledo it. d,

*) Wiersz A. E. Odyca.

Wspomnienia z nad WlUi i Niemna. 17
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Po drodze bitej, ród posuchy i upau, — kurzaw po-

kryte karawany objuczonych muów i osów, cign ku miastu

pobrzkujc dzwonkami, kierowane przez jedców konnych,

zbrojnych w strzelby i piki. I my te wkrótce podylimy
za nimi, wstpiwszy po drodze do jakiej. gospody dla pokrze-

pienia si owem sawnem z historyi winem. Podano je z nie-

odstpn w Hiszpanii czekolad such. — Jedno i drugie byo
wyborne, i smakowao nam po ekskursyi i znueniu. Nareszcie,

sygna parowca wezwa do powrotu.

Gdy stanlimy na brzegu — ja i mój towarzysz, ju
cae towarzystwo w pospiechu wsiadao do ódek , aby si do-

sta do parowca. Ujrzawszy pierwsz lepsz nieopodal ód,
wsiedlimy do niej. . Odbijamy od brzegu, — pyniemy zapa-

trzeni w usuwajce si wda miasto; naraz, zachwiaa si

ód — ozway si gosy: guarda! guarda! Zaledwie rzucilimy

okiem dokoa — a oto znów trcamy o jaki pal portowy,

raz i drugi; zwina si ód jakby w piruecie; — woanie

rozlega si z brzegu i statków... Có si okazuje? — Oto

przewonik nasz napiy, ani wie ani widzi co robi. O, le,

myl sobie, z tem nie arty; — e za znam si na wioso-

waniu i sterze — wic nie czekajc duej, wyrywam hiszpa-

nowi wioso, ten si broni, szamocze, — ale towarzysz mój

chwyta go z tyu za rce — ciska na dó do odzi — i oto,

ród krzyku, miechu i woania okrtowej czeladzi, dobijamy

szczliwie do statku. — Kl nas tam wprawdzie i wymyla
w niebogosy, nasz chybiony Charon, bo w tym rodzaju wy-

mowy, hiszpanie chyba moskalom ustpi mogliby — ale to

mu ju na nic si nie przydao — bylimy na pokadzie —
w usposobieniu torreadora^ który ród areny powali rozju-

szonego byka.

— No, udao si panom wyj cao z tarapaty, zawoa wi-

tajc nas kapitan, wolabym utraci mój maszt najlepszy, ni

by w ich pooeniu. Ten pijak spawi tu ju nie jednego.

— I spawi jeszcze nieraz, zapewne, jeli mu to i nadal

wolno bdzie — dodaem.
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Puszczono par. Zaledwie wypynlimy na pene morze,

dano do stou.

Przy obiedzie, do którego zasiado do dwudziestu osób,

prezydowa jak zwykle kapitan parostatku. Towarzystwo za
skadaa rodzina angielska, zoona z powanej pary rodziców,

dorosego ich syna, i dwóch córek, z których starsza Miss

Mary, o modrych oczach melancholijna szatynka, bya pra-

wdziwym typem córek Albionu, — modsza o jasnem bkitnych

oczu spojrzeniu, i wosach jak len wiatych — stanowia

z siostr kontrast zupeny; — z dwóch francuzów, komiwoja-

erów, i kilku hiszpanów i hiszpanek , z których jedna — nie-

pospolitej piknoci, waciwej andaluzkom— pewn dystynkcy

i ubiorem , zdradzaa pochodzenie z wyszych sfer towarzystwa

;

nareszcie z zwykego personalu parostatku: jak zastpcy ka-

pitana, miczmana i t. d., i nas dwóch Polaków. Rozmowa,

o ile bya ogóln, toczya si po francuzku.

Przy deserze, bylimy ju wszyscy na tej stopie znajo-

moci, która w wyjtkowem pooeniu podrónych, daje pe-

wne towarzyskie prawa, do szukania resursu we wzajemnym

stosunku, dla zabicia czasu. — Gdy wic podano kaw, jedni

przeszli do salonu — gdzie by fortepian i szachy — drudzy

z cygarami udali si na pokad.

Przeszedem do salonu, aby wykoczy zaczty rano ry-

sunek. Znalazem ju tam obie angielki, — jedn nad ksi-

k, — drug nad albumem, z rozoonym rysunkowym apa-

ratem. Poniewa przy obiedzie, pierwsze lody w konwersacyi

byy ju zamane, wic zbliywszy si do rysowniczki, a bya
ni Miss Mary, zapytaem: nad czem obecnie pracuje. Pokazaa

mi zaczty widok, ten sam wanie, co ja robiem, tylko z in-

nego punktu wzity. Rzecz prosta, i nawzajem musiaem te
mój szkic pokaza.

— Ale to licznie! — rzeka mi. Jake si to grupuje, —
jak stopniuje doskonale. Port, miasto, warownia. Spójrz tylko

Elizo, rzeka do zbliajcej si siostry. Jakebym to chciaa

przerysowa, jeliby pan na to pozwoli — dodaa z niewy-

sowionym wdzikiem.

17*
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— Bdzie to zaszczyt dla mnie. odpowiedziaem, kadc
na jej stoliku mój album.

Podzikowaa mi spojrzeniem, w którem poczuem cay

urok jej modrych i gbokich jak morze renic. — Po chwili

dodaa

:

— Poniewa jeste pan Polakiem — siostra moja dug mój

panu wypaci o szarej godzinie. Nieprawda Elizo , rzeka

z pieszczot, tulc jej gówk do swojej piersi. — To powie-

dziawszy, zabraa si do roboty. Ja za udaem si na pokad.

Morze byo askawe. Drobne fale nie budziy niepokoju,

statek szed równo. Gawda, cygara, przypatrywanie si
pociesznym ewolucyom delfinów, które zwykle w poobiedniej

porze, na wycigi z rybitwami, pdz wokoo parowca, by

uchwyci resztki obiadu, zajy nam czas do wieczora. Kiedy

niekiedy, na kracach horyzontu, ukazyway si jakie dale-

kie ldy — unosiy si po nad statkiem mewy, ory. —
A tymczasem, w gb morza pospiesznie, jakby spragnione

spoczynku, zapadao soce. Byso raz jeszcze, na poe-

gnanie ziemi ostatnim promieniem i — zagaso. Nastaa szara

godzina....

— I jaka to bdzie nagroda? — Zaledwie miaem czas

to pomyle, — gdy ozwa si fortepian, i po krótkiej, lekkiej

jak arfy eolskiej preludyi — da si sysze ulubiony mi

Marclie-funebre , Szopena. — Mona sobie wyobrazi wraenie

,

z jakiem suchaem go do koca. Poszy za tem polonezy,

mazurki i t. d., cay repertuar Szopenowskich klejnotów.

Wykonanie byo wietne. — Artystka czua kad not
utworu mistrza — jak gdyby si Polk urodzia. Jakie za
akcessorya towarzyszyy tej muzyce i co j podnosio — do
wspomnie, e to by wieczór — muzykalny, na szafirowych

wodach ródziemnego morza!

Wypadao podzikowa ; lecz gdy do tego przyszo , sów
mi zabrako. To te wyrczyy mi sowa poety:

„Bogosawione szare godziny wieczora!"

(Mickiewicz — sonet)
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z uniesieniem wyrzekem po polsku, dodajc przekad i ko-

mentarz francuzki. Zrozumiay niezawodnie moje usposobienie

artystki, — one, co w tak subtelny sposób, potrafiy trci
w najczulsz strun mojego serca. Odtd bylimy ju sobie

znajomi.

To te wypada tu zaznaczy, e sztuka oprócz waci-
wych sobie i bezporednich przywilejów, — ma t jeszcze nad

innymi utworami ducha wyszo, e dziaajc w sposób naj-

wdziczniejszy na zmysy, — nastrcza o wiele wiksz spo-

sobno do wspólnego nastroju tego ducha
;
gdy bdc jzy-

kiem zrozumia}!!) dla wszystkich — zbliajc ludzi, pod

wpywem tego co jest najszlachetniejszem w ich naturze —
pod wpywem uczucia — rzuca pomost po nad najgbsze

nieraz przepacie dzielce spoeczno. — A gdy tam jeszcze

w gr wejdzie urok modoci, wdziku — co tak potnie
niweluje rónice plemienne, koteryjne..., to si wcale dziwi

nie mona stosunkom, zawizanym nieraz na tle sztuki —
tam, — gdzie te na innem polu, byyby niedostpne i nie-

podobne.

— Podzieliycie si panie, jak widz, tern co mowa duszy

ma najpoetyczniejszego w swoich objawach. Muzyka i malar-

stwo to jakby dwie siostry, to jakby illustracye do arcydzie

sowa, powfedziaem do Miss Mary — w naszej wieczornej

na pokadzie przechadzce.

— O, jeste pan zbyt askaw, odrzeka; to niezawodnie

Szopen uczyni pana tak pobaliwym.
— Powiedz pani , raczej wdzicznym , zawoaem. — Je-

stem Litwinem a to jest charakterystyczn cech mojego

plemienia.

Po wielu latach — gdy myl o szczegóach tej podróy

,

której akcessorya i raise — en scen, byy tak niezwyke,

staj mi przed oczy te dwie istoty tak ywo, jakby to byo

wczoraj. . Nietylko pikne i utalentowane , ale i niepospolicie
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by]y to wyksztacone panny. Wychowane starannie, jak to

zwykle bywa w wysokich sferach Anglii, w zasadach wspartych

na gruncie rzeczywistym i zdrowym, — byy w swem post-

powaniu swobodne. Posiadajc w najwyszym stopniu poczucie

pikna — a wic i poczucie przyzwoitoci — wolne od wszel-

kiej pruderyi, myl sw, której ródo byo czyste, wypo-

wiaday miao i otwarcie, gdy tego bya potrzeba. I to je

trzymao na tej wysokoci, której adna lekkomylno w zbli-

eniu si do nich przestpi nie miaa. Kzecz wic prosta,

e chorobliwej sentymentalnoci niemek — ni te zalotnoci

paryanek, nie byo w nich ani ladu. Czuo, nie czuostko-

wo, rzdzia ich sercem. Ubiór ich zawsze by skromny —
ale te by peen smaku i dystynkcyi, waciwej wyszemu
pojciu pikna — które zwykle toalecie artystycznie wykszta-

conych pa towarzyszy. Starsza, wysmuka jak lilia — liczna

jak zorza wiosenna, z czoem ocienionem puklami w mister-

nym nieadzie uoonych wosów — moga mie okoo lat 20 —
posiadaa ten nieoceniony, waciwy Angielkom wyraz spokoju

i zadumania — co to zapowiada, e wiele widziaa — wiele

czytaa — a jeszcze wicej przemylaa. Znaa jzyki wszystkich

prawie cywilizowanych ludów — i ich dzieje — a e przez

matk bya spokrewnion z rodzin Sztuarta — przyjaciela po-

laków, — znaa wic i nasze dzieje. — Modsza za, okoo
lat 18, ywa, wraliwa, — czya w sobie dziecic naiwno
z porywami uniesie radoci lub smutku naprzemian, co jakby

chmurki na niebie, przelatyway po jej pogodnem czole. Byy
to dwa wrcz przeciwne typy i charaktery, co si tu nawzajem

dopeniay. To te moe przez to prawo kontrastu, kochay

si bardzo. Rodziców obie ubóstwiay.

Nazajutrz rano, stanlimy w porcie Malagi, sawnej sto-

licy prowincyi, która wiat cay zaopatruje w nieporównan

winn jagod , i niemniej doskonae wino. e za to byo w Pa-

dzierniku, wic trafilimy wanie w sam por winobrania*).

*) W samym kantonie Malagi zbiera si rok rocznie okoo dwóh
milionów funtów wina. Najwyszy jego gatunek po Lagrima, s^

:
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Po rozpatrzeniu si pobieneni w miecie , które ze wzgl-

dów handlowych i sanitarnych, jako miejscowo w porze zi-

mowej najcieplejsza w Europie, zajumje stanowisko wane
w Andaluzyi, gdy odtd podróowa mielimy ldem, — za-

jlimy si wyszu"kaniem sposobu, dostania si do Granady,

bez naraenia siebie na wielkie koszta i niebezpieczestwa.

Cztery rodzaje podróowania praktykowano podówczas w Hi-

szpanii (1857). Dyliansem rzdowym, — extra-poczt, —
poczt listow (Correo), która miaa dwa miejsca dla pasae-

rów — i karawan — na muach lub osach. Krajowcy za,

podróuj tam zwykle konno, — mczyni na koniach, — ko-

biety na mulach. Kolej elazna bya podówczas tylko z Madrytu

do Aranjuez.

Otó, gdy miejsca w dyliansie byy ju zajte, —
.1 extra-poczta bya dla nas za drog, a co gorzej, niebez-

pieczn, bo na ni to wanie szczególniej, polowali bandyci,

— zamówilimy, idc za porad mieszkaców Malagi, miejsca

w Correo, które wanie o pónocy, dla uniknienia upaów,

odej miao.

Przed pónoc tedy, poegnawszy przy wieczerzy nasze

angielskie towarzystwo, które dopiero po dwóch dniach uda
si miao do Granady, wsiedlimy do przysanej po nas hi-

szpaskiej pocztówki (taitany). Akcya jednak wsiadania nie

bya tak atw, jak si to na pozór zdao; bo prosz sobie wy-

obrazi dwukoln kryt bied , zaprzon we trzy muy, z któ-

rych dwa w dyszlu, jeden na przodzie, prawie niedostpn,

bo gdy do wsiadania z boku otworu nie ma, wic aby si do-

sta do rodka, trzeba wprzód byo stan na dyszlu, potem

wgramoli si na grzbiet mua — a ztamtd da nura —

Tierno , Miiskatel , a przedewszystkiem Pedro Ximenes. Prócz

tego klassyfikuj% si wina , stosownie do czasa ich zbierania.

Pierwszy zbiór odbywa si w Czerwcu, i daje wino które po-

siada trwao miodu. Drugi we Wrzeniu — co daje jagod
snch% i jest o wiele przyjemniejsze , — zbieraj si nareszcie

winogrona póne, które wydaj wanie prawdziw Ma-
lag. ( M. De Lantier).
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do rodka. Dwa pierwsze miejsca od frontu, zajmowali kon-

duktor i pocztylion, — dwa drugie po za nimi, przeznaczone

byy dla podrónych. Nareszcie wsiedlimy. — i oto na dany

znak wyjedamy. Noc pogodna, — ciepo, jak ród ata. Przed

bram miasta zatrzymujemy si. Pytam, dlaczego?

— Tu jest dobre wino, odpowiada konduktor. Pojedziemy

przez góry, nie zawadzi zawczasu ogrza si. To powiedziawszy

wszed do gospody — wyniós po chwili butelk — i oba

z pocztylionem , wychylili j do dna.

—-A có, powiadam do towarzysza, — moeby i nam pój
za ich przykadem, co?

Gdy ten wszake na to si nie zgodzi, kazaem poda
starej Malagi — i wychyliwszy spor lampk , oddaem reszt

hiszpanom. Ucieszyo ich to widocznie — bo wino byo zna-

komite — a e niezbyt byo sodkie, musiao by rzeczywicie

wytrawne i stare.

Nieomyliem si, tak sdzc; bo zaledwie wyjechalimy

za miasto i zaczli wspina si pod gór — która tu nad

Malag wznoszc si, zasania j od pónocy — poczuem

ciepo w caym organizmie, ale zarazem dostrzegem z niepo-

kojem, e symptomata podochocenia , na hiszpanach daleko

gorzej si objawiay. Zaczy si wrzaski, piewy, sprone

wymylania, a co najgorzej, gnanie bez litoci i nieludzkie

okadanie batem muów, które ostatnich si dobyway. —
Nie pomogy upomnienia, proby i groby. Pdzimy, jak mó-

wi: na zamanie szyi. A dokoa: gdzie spojrzysz, przepacie,

od których droga nieodgrodzona ni murem, ni baryer, a noc

ciemna, — bo nawet ksiyc jeszcze si z za gór nie wydo-

by. Tymczasem, im wyej, tem chodniej. Przez otwór budy

z tyu, kdy pakunki wkadaj, — dmie wiatr na przestrza

mrony, przenikliwy. Dokoa skay i skay. Naraz co byso.

Patrz, — wypadaj z ukrycia jacy ludzie. Oho, myl —
ot i masz bandytów w naturze, których znae tylko z po-

wieci... Zbliamy si, — i có? — To karabiniery ki'ólewscy.

rozstawieni w pewnych odstpach dla bezpieczestwa po-

drónych.
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— Vaya vsted eon Dios ! (Jed z Bogiem) rzucili nam kar-

dynalne sowa i znikli w cieniach jaskini. — No, pomylaem,
cókolwiek bd — eramocyi tu nie brak; — tern wicej, e
stra podobna, nie jest tam wcale bez zarzutu co do bli-

skich koligacyi z bandytami. — Jedziemy dalej — a zawsze

pod gór — a zawsze w szalonym pdzie, bez wzgldu na

raptowne ski-ty drogi, i tu pod nogami przepacie. Zimno

zaczyna by ju tak dotkliwe , i wiatr dmie tak przejmujcy, —
e nie majc na to rady, wygldamy tylko stacyi . aby wysi
i ogrza si — i aby rozsta si przecie raz z t pijan kom-

pani,. — Nareszcie po godzinie tej piekielnej mki i szalonej

jazdy — stajemy.

— Co to jest? pytam.

— Stacya — odpowiada pocztylion.

— Gdzie ona? rzekn rozgldajc si z tartany — i nic

nie widzc prócz ska dokoa. — I oto patrz, wyprowadzaj

z jaskini wiee trzy muy. na zmian zaprzgu.

— A wic to taka stacya!... pomyliem, i daleje wysko-

czywszy z budy rozgrzewa si po chopsku, bijc sobie po

bokach i drepcc dokoa budy. A wiatr sybirski dmie tym-

czasem, wiszczc na wszystkie strony i a do koci przenika.

No, myl sobie, uniknlimy upau, — ale czy unikniemy

przezibienia — to pytanie.

Wtem sysz jki z budy. Podchodz — patrz, a oto

mój kolega bezwadny, literalnie skostniay od zimna.

— Chod
,

porusz si ! woam , biorc go za rk ; w}'jd

z tej przekltej budy....

— Nie mog , odpowiada ; — rce i nogi mi skrzepy,

a moe i zmarzy. Chciaem odpi tumok, aby dosta co

ciepego, i — nie mogem. Prosiem o to konduktora — nie

chcia. Dziki to jaki naród! — hardy, nieuczynny....

Nie byo czasu na dyskussy; — wic pomylaem
tylko, tak: to prawda e hardy i dziki, — ale nie wyciga przy-

najmniej rki przy kadem zdarzeniu, jak si to dzieje gdzie

indziej. A przytem towarzysz mój, mówi po francuzku, —
wic nie by rozumianym, — lub wzity za francuza, któro
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to imi od wojen Napoleoskich jest tu celem powszechnej

nienawici,

A wic dobyem tumok, odpiem sprzczki, pomogem
mu otuli si czem ciepem, i dalej, naprzód, na gociniec

aby si rozgrza. Nie mino chwil kilka, napdzia mi
poczta, — i oto jedziemy dalej; — ale tym razem pocztylion

by trzewy — a konduktor syt chway i wina, chrapa w naj-

lepsze ;
— a i ksiyc te wzniósszy si wysoko owieci nam

drog. Przeraajcy ukaza si obraz, — Granitowe zomy —
urwiska — przepacie — odkryy si w caej grozie ! W nie-

spena godzin
,
gdy minlimy nastpn stacy , zaczo dnie

a wkrótce zatem i soce weszo. Bylimy na najwyszym

szczycie odroli gór Sierra -Nevada.

Opisywa wraenie tego widoku, byoby daremnera. Kto

zna góry, ten go sobie w przyblieniu wyobrazi lepiej daleko,

ni zdoaj sowa; — kto ich nie zna, — prónem byoby

sili si na opisy — które w kadym razie wypa musz
blado. Do powiedzie, e za nami, po za lini olbrzymich

szczytów gór — rozcigao si w nieskoczon dal — szafi-

rowe ródziemne morze ; — przed nami , — równie w sinem

oddaleniu , na kracach rozkosznej doliny — na tle bkitnem
gór Alpuhary i Elwiry, roztoczy si obraz uroczej Granady, —
obraz, ujty jakby dla kontrastu, w ciemno - brunatne ramy

dzikich zomów i ska Nevady.

Tak tedy, — speniy si moje od dawna pielgnowane

marzenia , — ujrzaem Granad , i unoszc si po nad ni
Alhambr.,..

— No i có, mój koleko, — „rozjanij oko — wypogod

czoo", — mówi mu z umiechem. - Bo bd co bd —
przyznaj jednak, e warto by tu cho raz w yciu. Nie-

prawda ?

— Ha
,
juci tak — odpowiedzia do kwano — z wa-

runkiem wszake , aby si obeszo bez libacyi , a natomiast

,

aby byo futro w zapasie,

— A czemue si nie da namówi do strzemiennego

przy wyjedzie; zumsie mi odda hiszpanom to, co ich do
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reszty spoio, — a coby niezawodnie ogrzao ci na drog.

No, ale to ju mino, — zreszt, a la guerre — comme

a la guerre.

Gdymy si spuszcza zaczli, soce ju tak dogrze-

wao, e trzeba byo odoy na bok wszelkie okrycia w ja-

kie si zaopatrzylimy przed godzin. Na przedostatniej stacyi

w miecie Locha, ubrano nasze muy w ozdobne szory, kity,

dzwonki i-t. p., bo tak si wjeda zwykle do stolicy.

Jak okiem zajrze, rozesaa si przed nami na mil

kilka, czy kilkanacie wzdu i wszerz, yzna, zielona, upra-

wna równina.

Wiele to wieków — wiele to bitew — stoczonych na

tych równinach — krwi zasilio — kopytami zorao t zie-

mi! pomylaem. Zwyciono, wygnano Maurów, to prawda, —
ale lad ich pracy, ich geniuszu, ich cywilizacyi dotd pozo-

sta, — i jedynym do dzi dnia jest i nie przestaje by ró-

dem dobrobytu dla ich zwycizców. — Nic tu oni nie doro-

bili.... Takto bd przed wieki popeniony — mci si na hi-

szpanach dotd....

Po drodze spotykamy czste, liczne karawany, — wszystko

tu podróuje konno, — kobiety, ksia, starce. — Niespotkasz

nigdzie wozu ni powozu — oprócz poczt rzdowych. — Wy-
glda to militarnie , bo zwykle jedcy na dzielnych andaluzkich

koniach, uzbrojeni te s w karabiny i lance. Dzika energia

patrzy im z oczu. — Zna e to lud wyksztacony w rewolu-

cyach i wojnach domowych. — Kobiety, przy caej swej raso-

wej andaluzkiej piknoci — maj te w sobie co dzikiego ,
—

co w rysach obcego naszym pojciom pikna i wdziku.

Wielkie czarne o gbokich renicach oczy, których blask za-

ledwie nieco agodz dugie rzsy, brwi gste, szerokie, ku

sobie zblione, — rumieniec matowy niadej twarzy, — daj
im wyraz jaki ostiy, energiczny, wrcz przeciwny idealnym

wdzikom kobiet pónocy. I jeeli nie mona zaprzeczy, mó-

wic o nich , aby byy pikne — to te niepodobna utrzymy-

wa, aby byy liczne.
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- Ce sont les femelles plutót — que Ics femmes — dobrze

mi powiedzia jeden francuz ; — a mówic to, myla zapewne

o kobietach z ludu.

Ale oto i Granada. Cae przedmiecia zajmuj cieniste

ogrody. Granaty, figi, morwy, pomaracze, byszcz z poród

ciemnej zieleni. — Tam i ówdzie Ikni si baseny wód,

szemrz strumyki.

Wjedamy do miasta, — domy szare, okna opatrzone

balkonami , — zasonione aluzy. — Ciba ludzi ruchliwa —
gwarna, — jaskrawym kolojem stroju i Iknicych ozdób,

migoce w blaskach sonecznych ; — place zawalone stosami

owoców. — Ciemne, ogorza twarze, ciemne, byszczce

oczy — zdradzaj nieeuropejski pierwiastek. Mantyle czarne,

obok jaskrawych kolorów ubioru kobiet, byszczce ubranie

mczyzn, ich charakterystyczne sombrera (kapelusze), aksa-

mitne kaftany, — gunie zamaszycie przewieszone przez plecy,

— dziarskie , harde postacie , ich nareszcie gwar mowy dwi-
czny, harmonijny, — wszystko to razem , nowy zupenie i ma-

lowniczy przedstawia widok.

Zatrzymalimy si w hotelu przy obszernym placu. —
Wyjrzaem przez okno, — naprzeciw wznosi si góra ocie-

niona odwiecznemi drzewy; — z poród drzew wyzieraj

jakie staroytne czerwonawe baszty, patyn wieków pokryte.

Pytam, co to jest?

— To Alhambra!

Znuenie i upa poudniowy zmusiy nas zatrzyma sie

par godzin w mieszkaniu. Trzeba te byo zebra i upo-

rzdkowa wraenia, po tern wszystkiem co -przebylimy,

i wobec tego co nas jeszcze czekao. A wanie, wznosia si

tu przed nami ta góra tajemnicza, kryjca w gbiach swej

bujnej zieleni to, co najciekawszem byo w Granadzie....
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W/.rok zamirzywszy w tych cieniiiyth masach — pize-

biegem myl dzieje tego ludu, który od tak dawna i tak

dhigo górowa sw cywilizacy po nad innymi — a pad,

i znik z oblicza P^uropy!

Po obiedzie, na którym wystpia ulubiona hiszpanów

zupa Olla-podryda, z baraniny, kiebas, soniny, kurczcia

i jarzyn , na którym powiedziano mi o bytnoci zamieszkaego

od lat kilku w Granadzie rzebiarza, a mojego kolegi peters-

burskiej akademii pana G., udalimy si do niego, wsti)iwszy

na chwil do katedry, dla obejrzenia grobowców Ferdynanda

i Izabeli. — Przechodzc ulice wskie* — z których niektóre

,

jak w Wenecyi tylko dla pieszych dostpne, — doszlimy do

placli na którym ujrzelimy kramy. Patrzymy — i o dziwo!

przed nami w najczystszym stylu — budowa maurytaska, —
tak dochowana, — jak gdyby wczoraj wyszli z niej Maurowie.

Idziemy dalej jak szerok ulic — pytajc si o drog do

Alhambry. Wskazuj nam j chtnie; — i oto uszedszy nieco,

stajemy przed wspania bram w stylii renessansu. — Napis

na niej aciski mówi, e j Karol V cesarz postawi. Prze-

szedszy bram, znalelimy si w ogiodzie — zaoonym
równie przez tego cesarza.

By to najwspanialszy prolog poematu, który mielimy

wkrótce pozna.

I rzeczywicie, ogi*ód ten zaoony przez ukoronowanego

ekscentryka, jest jakby illust4"0wan wstpn winiet tytuo-

wej karty tego znakomitego dziea Maurów. — Do powie-

dzie , e pooony na pochyoci góry Alhambry, posiada aleje

z dbó>Y i kasztanów zasadzonych przed trzema wiekami. —
Sklepienia tak ciemne, e promie soca przebi ich nie

zdoa. Puszczone z góry strumyki — w biegu swym po ka-

mykach, szenuzc po cichu i zaledwo tylko migotnym bla-

skiem, zdradzajc sw obecno — orzewiaj atmosfer.

Szmer cichy i metaliczny, zlewa si ze piewem- ptastwa —
które tu jakby drug wiosn obchodzi; - jaka orzewiajca

wieo, przejta zapachem krzewów i kwiatów — czaruj

zmysy. — Idziemy gówn alej pod gór; — na prawo i na
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lewo
,
partery kwiatów — bluszczów, kapryfolii , na trawnikach

rozesane — rozwieszone na gaziach, w festonach, wiecach,

girlandach, porywaj, ku sobie oczy. Gdymy stanli w punk-

cie najwyszym, przy skrcie drogi, po za fontann, — uj-

rzelimy przed sob potnych rozmiarów wysok, obronn

maurytask baszt, a w niej bram, zwan: „puerta de la

justicia". Tu byo wanie mieszkanie pana G.

Jako wysany przez rzd rosyjski, dla zrobienia kopii

Alhambry (w zmniejszeniu), otrzyma on za porednictwem

ambasady, mieszkanie w tej poetycznej baszcie, gdzie ju od lat

piciu mieszka. Rzecz prosta , e spotkanie na drugim kracu

Europy byo dla nas obu mie. Dla mnie szczególniej
,
jakby

z niebios spad znajomy i wyksztacony cicerone — artysta.

Po rozmówieniu si naprdce, o tem co nas obu najbardziej

obchodzio — o kraju i sztuce, uoylimy program na cay

tydzie. I odtd , miaem ju sposobno poznania wszystkiego

,

co Granada i jej okolice miay, najbardziej godnego widzenia.

Wracajc do hotelu, w pónej do godzinie, znaleli-

my si w miejscu spacerowem, zwanem Alameda, — gdzie

si publiczno wieczorami przy muzyce bawi. Zabawa ta pod

goem niebem ród alei ocienionej drzewami, zaley na prze-

chadzce z koca w koniec, — ród pogadanki i umizgów za-

lotnej modziey, — a której zwykym manewrem jest zapalanie

wzajemne gasncych cigle cygaretek, co si odbywa z wa-

ciw hiszpanom i hiszpankom kurtoazy i kokietery.

Tak wic, ród zwiedzania kocioów, klasztorów, stu-

dyowania miasta i jego w codziennem yciu obyczajów, —
przeszed nam dzie nastpny. Alhambr odoyem do przy-

jazdu Miss Mary. — Warto bowiem ogldanych cudów przy-

rody czy sztuki, zdwaja si, gdy je ogldamy z tymi co je

na równi z nami pojmuj i czuj. Nic smutniejszego jak w ta-

kim razie czu si samotnym. — Jako trzeciego dnia, wró-

ciwszy z jakiej exkursyi, znajduj na stole dwie karty wizy-

towe: „Sir Jacob Astl....", baronet i „Edward Astl....".

— A wic przyjechali!
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I)1j« ludzi zmuszonych y ród wymaga despotycznych

wiatowych form, etykiety i konwenansów, wielk dogodno
stanowi niekiedy podróe zagraniczne, dajc im mono wy-

tchnienia. — To te moni tego wiata, jeeli n. b. nimi s
ludzie rozsdni, — wyzwalaj si zwykle chtnie na progu

swej ojczyzny ze wszelkich naleciaoci, jakie ich krpowa
mogyby w swobodnem uywaniu wszystkiego, co wyksztaco-

nemu umysowi wiat godnego przedstawia. — Nic wic dzi-

wnego, e i moje spotkanie z t rodzin byo serdeczne —
tak, jak gdybymy si od dawna znali. — Sztuka te nieza-

wodnie przysza tu w pomoc.

— Jake si pani powioda podró ldowa
,
przez góry ? —

zapytaem ledy Astl.... witajc j.
— Zajmujca bardzo; ale te i nie bez emocyi j odby-

am — odpowiedziaa. Jako mieszkanka wyspy, wolaabym

wszake pyn dalej z Malagi morzem, aby si dosta wygo-

dniej przez Guadalquivir do Sevilli. Ale czegó to si nie

robi dla dzieci, dodaa, szczególniej dla córek, — dla któ-

rych jedyna to jest pora korzystania ze swobody i niezale-

noci — dorzucia ciszej.

Zaledwiem si przywita z pannami, — Miss Mary caa
wzruszona i rozpromieniona zawoaa:
— Co za droga ! — co za widoki ! — nie mog si jeszcze

uspokoi, po tylu wraeniach. Naszkicowaam jeden widok ze

szczytu Sien a-Nevady ; — musisz pan przejrze to i poprawi,

bo wtpi, abym si tam nie rozmina z perspektyw.

— A piewy, a gitaiy! — dorzucia Eliza; przecie wypra-

wili nam hiszpanie serenad na noclegu w Locha.

— A fandango? — doda mody Astl....

Wyobra pan sobie , rzecze mi
,
gdymy si tylko we

dwóch znaleli na balkonie, spotkaem niespodzianie sensacy,

która mi daa przedsmak, czem jest Hiszpania. Gdymy przy-

jechali do Locha, trafilimy wanie w por, kiedy caa
ludno wyszedszy z nieszporów, jako w dniu wite-
cznym — udaa si wraz na zabaw, po za miasto. A wic
pocignem i ja za nimi. Pi-zed gospod ocienion drzewami

,
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pod treliarzem z figowych gazi, — gdy si ju wszystko

ulokowao gdzie i jak kto móg , wystpio kilka par do taca.

Ozwaa si muzyka, zacz je powany menuet. Komendero-

wa t, z. bastonero, zwyky mistrz taców i obrzdów. Pocz-
tek wic zabawy by bardzo powany. Kobiety taczyy, spu-

ciwszy skromnie oczy, jakby wiejskie dewotki , i wyznam , e
ruchy powolne i monotonne tego taca , zaczy mi ju troch

nudzi, — gdy oto brzka gitara, ozway si skrzypce, —
i dao si sysze wesoe fandango. Ta nota narodowa, jak iskra

elektryczna poruszya i wstrzsa wszystkich; matki, dzie-

wczta, modziece, starce, wszystko na raz oyo, na odgos

tak pontny i miy dla duszy hiszpana. Tancerze, tancerki,

jedni z kastanietami , drudzy klaskaniem w palce naladujc

kastaniety, wpadaj na rodek koa. Zawrzao wszystko! Ko-

biety w lekkich, gitkich, zrcznych ruchach, — w pontnych

strojach — lubienych pozach, wybijajc z dziwn dokadnoci
o posadzk takt swemi korkami, szczególniej si tu odznaczaj.

Bo i có to za- taniec! — Wyobra sobie, dwoje tancerzy wza-

jem si wabi — .ucieka — goni z kolei; najczciej kobieta

postaw mdlejc, lubien, z wzrokiem ognistym i nami-
tnym, — zdaje si ju, ju — zapowiada poddanie si —
kochankowie ju s gotowi pa sobie w objcia, — gdy je-

dnym razem, muzyka ustaje, — a sztuka tancerza zaley na

tem, aby w tej chwili pozosta nieruchomym; gdy za nmzyka

si znów ozwie, — fandango wraca do ycia. A nakoniec te

skrzypce, gitara, kastaniety, houbce, — te gitkie, lubiene

ruchy tancerzy, tancerek, wrzawa, oklaski widzów, przejmuj

cae zgromadzenie takim szalonym wybuchem wesela — takiem

upojeniem rozkoszy i szau, ^— e mnie nawet synowi cho-

dnej Szkocyi, krew zawrzaa. — I zaprawd zwycizca Goliata

w swym tacu przed ark wit, wydaby si zimnym wobec

tego rozkosznego ale i wciekego fandango.

Taniec ten ma pochodzi od Maurów, — niektórzy za
utrzymuj, e przyniesiono go z Hawanny. Lekarze hiszpascy

zalecaj go podobno dla podtrzymania zdrowia.
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— Moe jako klap bezpieczestwa, zrobiem uwag ; — tak

jak znów pewni lekarze zalecaj, taniec ukszonym od ta-

rantuy....

— Po fandango, cign dalej Sir Astl.... nastpio Segui-

dillas, co w rodzaju contre-dansa. Ale zaledwie zaczto, wnet

przerwano, a cae towarzystwo zwróciwszy si ku drzwiom,

uklko.
— Co to ma znaczy? — pytam stojcego obok mczyzn.
— Jakto , czy pan nie syszae dzwonka z ulicy ? — Prze-

najwitszy sakrament (venerabile) przenoszono w tej chwili

przed tym domem.

Wielka bya rado podrónego towarzystwa, gdy powie-

dziaem, jakiego mie bdziemy cicerona, szczególniej gdy

si dowiedziano, e nim bdzie artysta-rzebiarz zamieszkay

w Alhambrze.

— Ale to cay Parnas! zawoa baronet Astl....

— A wic niech yj muzy ! doda Henryk. Ale có ja bd
robi, gdy pastwo zasidziecie na tym Parnasie?

— Ty wemiesz rol Merkurego , — rzeka miejc si

Eliza; zamiast skrzyde, przypniesz sobie do pit ostrogi,

i na dzielnym andaluzkim rumaku — bdziesz nam dostarcza

dobrej weny ; — a jako intendent wyprawy, czuwa bdziesz

,

aby w spiarni naszej nie zabrako ambrozyi; jednem sowem,
bdziesz dostawc smacznych rzeczy.

Przyj chtnie t rol mody Astl...., ród powsze-

chnego zadowolnienia z tej humorystycznej propozycyi
;
poczem

zajlimy si uoeniem programu wycieczek.

— Wyznam pani, rzekem póniej do Miss Mary, e co si

dotycz zapowiedzianego cicerona, to jakkolwiek rad jestem,

i tem zrobi pastwu przysug, — auj jednak, e mi si

wymyka mia funkcya, któr miaem nadziej speni sam,

poznawszy ju nieco Granad.

Wspomnienia z nad Wilii i Niemna I
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— O , bdziesz pan mia jeszcze duo do roboty, — jeeli

zechcesz mi nadal udziela swoich rad w rysunku.

Czy i jak t propozycy ijrzyjem, nie potrzebuj o tem

wiele mówi; do przypomnie, e byem mody, — wraliwy

i — w duchu poeta! Ta za, co mi to mówia, bya w ca-

ym rozkwicie modoci i wdzików, — i bya wicej ni
pikn — bo w caem znaczeniu sowa — liczn; a co naj-

waniejsza, posiadaa ten urok — co zapowiada jeszcze pi-

kniejsz w niej dusz. Nad nami za byo niebo Andaluzyi —
bylimy w Granadzie.... Czegó wicej byo potrzeba....

Nazajutrz o umówionej godzinie, zeszlimy si w ogio-

dzie przed gówn bram „Puerta de la justlcia^ gdzie wa-
nie w komnatach dawnego trybunau Maurów, bya pracownia

pana G
— Dobrzecie pastwo trafili, powiedzia nam, — po za-

prezentowaniu go naleytem ; za dni kilka przypada dzie uro-

dzin królowej; bd zatem fety, igrzyska, — a wic i walki

byków. Wiem, e ju s z gór sprowadzone — i e maj by
ze i dzikie; — bdzie zatem rze kapitalna.

— My tam nie pójdziemy. Mary, Eliza, — nieprawda? —
rzeka zwracajc si ku córkom ledy Astl.... Mamy swoich

kogutów w Anglii, — poprzestamy na tem.

Przeszedszy bram*), przez wejcie zamane umylnie,

dla utrudnienia wrogowi wtargnicia si przy szturmie, —
a po nad którem napis arabski pozdrawia przychodnia , so-

wami : „Niech ci Bóg strzee ; — Tylko Bóg i Mahomet jego

Prorok!" — stanlimy przed drug bram „Puerta del vino",

dziwnie piknej arabskiej architektury, któr znów przeszed-

szy, znalelimy si na wielkim placu. Lew jego stron zaj-

muje olbrzymi gmach azie królewskich, — praw kaplica,

w rodku za wznosi si wielka budowa jakiego opuszczo-

nego paacu.

*) „Postawi j w 1348 r. Sutan Abul-Hajjaj Jusuf , Najjaniejszy

król Granady". Tak oiiiewa napis na bramie arabski. ( Pedraza

,

Antiguedad de .Granada).
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— To Karol V cesarz, wzniós ten gmach, zburzywszy cz^
Alhambry, ale go niedokoczy. Miaa tu by jego rezydeneya.

Niedokoiiczy moe dlatego, doda p. G...., e styl tej bu-

dowy ciki, jak widzicie pastwo, odbija niezbyt korzystnie

od maurytaskich arcydzie, jakie wraz ujrzycie. Te anie
na lewo , byy najwspanialsze

,
jakie wiat widzia od upadku

Rzymu. Do powiedzie, e sto kolumn alabastrowych pod-

pierao sklepienia rozkosznych sal; — wodocigi dostarczay

najczystszej wody z gór, — a gówny jej rezerwoar zaopatry-

wa cae miasto.

— Ale gdzie paac królewski? pytam go, rozgldajc si

i nie widzc nic wicej w gbi podwórza, prócz niepokanej

kamienicy, — przy której, brama skromnych rozmiarów, daje

dokd wejcie.

Nic na to nie odpowiada nasz cicerone, — tylko pro-

wadzi do tej bramy — dzwoni — oddaje kartk wejcia od-

dwiernemu. Wchodzimy.

— Aa! — jeden cichy gos podziwu, zerwa si z ust

wszystkich.

— Ale to cudne! — rzeka z cicha Miss Mary — jakby

lkajc si przerwa uroczystego nastroju, jaki owadn
wszystkimi.

Rzeczywicie, widok jaki si nam przedstawi na pierw-

szym zaraz wstpie by czarujcy. W rodku podwórza ,Pateo

del Agua", w marmurowym basenie byszczy staw — i od-

zwierciadla w krysztaowych swoich wodach, otaczajce kru-

ganki i gmachy. Obiega go wokoo mirtowy potek. Zote

rybki poyskuj w szafirowej wodzie. Przed nami i za nami

kolumnada arabska, najsubtelniejszego rysunku, — pitrzy si

w dwa rzdy, podpierajc fryzy masywnych cian i portyków.

Posadzka szklista z biaego marmum rozciela si na caej

przestrzeni; — po obu kocach stawu szumi wodotryski. Ta-

jemniczo jaka — jakby zaczarowanego gmachu — wita nas

zewszd. — Idziemy w milczeniu — stpajc po cichu —
jakby w obawie by niezbudzi zakltych duchów tego rozko-

sznego pustkowia.

18*
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Wchodzimy w drugie podwórze: „Cuarto de los Icona"

podwórze lwów (od fontanny wspartej na 12tu lwach). Przed

nami las kolumn, wysmukych, lekkich, — obiega dokoa,

podtrzymujc kruganki, arkady, kopuy. W gbi — szumi

fontanna lwów; — jedyny to objaw ruchu i ycia tej pysznej

niegdy królewskiej siedziby ! W rodku logietta na kilkunastu

wysmukych kolumnach wsparta, a tak lekkich i wtych, e
si zdaje — i przy pierwszym wiatru powiewie — wszystko

to jak senne widzenie — uleci i zniknie. Gdzie nie spoj-

rzysz — istne czary! Myl, e si ma przed sob takie dzieo

geniuszu czowieka, — jak dum nie napenia serce; —
ale zarazem, jak boleci nie przejmuje — e to wszystko

jest dzisiaj — tylko ruin, — tylko archeologicznym za-

bytkiem.

Wchodzimy do sali „De dos Hermanas"^ dwóch sióstr.

Miss Mary, która si opieraa na mojem ramieniu — gdymy
weszli, — poczuem e zadraa. — Jakto, wic to wszystko

z kamienia! ale to caa sie z koronek! — a tam — u góry,—
patrz pan, jakby mikkie fale mulinu.

— Trzeba tu odetchn chwil — rzecze mi, zatrzymawszy

si u progu. Zamkna oczy. — Zawiele na raz — szepna

z cicha, jakby mówic do siebie.

Nareszcie, wchodzimy. Caa sala z biaego marmuru od

posadzki io sklepienia zapeniona mozaik. Inkrustowane zo-

tem, purpur i szfirem misterne arabeski tych cian, nadaj

im lekko i przejrzysto prawie aurow. Sklepienie w ksztacie

stalaktyków, wsparte, a raczej zawieszone na takiche ukach

i wspornikach, chwia si zdaje — lekkie jak pajcza sie.

Balkony dla orkiestry — zagbienia nad niemi i pod niemi

— równie w ksztacie stalaktytów, z niezrównan elegan-

cy i precyzy wykonane, — ka wtpi, e to jest rzeczy-

wisto. Harmonia caego rozkadu budowy i ornamentyki

tak wykoczona, dostrojona, i misterna, — e tu si ju tylko

widz zachwyca — nie dziwi — jak gdyby w koncercie sucha

jakiej pysznej muzyki. W rodku sali szemrze fontanna;

z balkonu zawieszonego nad urwiskiem skay — widok na
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ogiudy i — Alpuhai. O, tcak — askawy czytelniku —
wszystko co dotd widzia, ni kiedy w twoici najmiel-

szych marzeniach — masz tu na jawie przed sob.

Przechodzimy naprzeciw, do sali Abenseragów, „de los

Abencerages".

Sala ta nosi t-nazw na pamitk zamordowania w niej

znakomitej rodziny — posdzonej niesusznie o zdrad stanu

i stosunek miosny jednego z "niej z siosti królwsk; co byo
powodem licznych turniejów rycerstwa i ksit chrzecija-

skich, na cze wdzików i w obronie niewinnoci teje ki-ó-

lewny. Pokazuj tu zwykle ciceroni ciemn plam na wazie

fontanny, mienic j by pitnem wylanej krwi pomordowa-

nych. — Sala ta niemniej pyszna od pierwszej, doskonaoci
proporcyi — symetryi — wietn inkrustacy ornamentyki, —
o sklepieniu, jakby udrapowanem w przejrzyste mulinu fe-

stony — w stalaktytowe grupy o tajemniczych zagbieniach —
niszach — galeryach — zawieszonych balkonach, przejrzy-

stych, powiewnych — moe j jeszcze przewysza. Co tylko

moga wytworzy najzuchwalsza wschodnia fantazya, co tylko

urzeczywistni zdoao w architekturze rozpoetyzowane marze-

nie, wszystko tu widz ma przed sob.

Nareszcie, jestemy w sali zotej czyli poselskiej „Sala

de los Ambaxadores".

Profuzya ornamentyki taka, e literalnie blask jej ole-

pia. Posadzka, ciany, sklepienie tej ogronmej sali, pokryte

inkmstacy tak mistern, tak cudn go do ukadu, wdziku,

harmonii i rysunku — taka przezroczysto tych mozaikowych

cian — jakby pozawieszanych wzorzystymi kobiercami , o prze-

tykanem zotem i purpur tle, — e patrzc na to wszy-

stko — ogarnwszy okiem t niewyczei^pan w motywach,

pomysach
,

jakby natchnion prac — pierwszy raz dopiero

pojmuje si znaczenie sowa: „Arabesk", a z niem sztuk

i cywilizacy arabsk.

— Doprawdy, czy ja marz — czy to kartka z tysica

i jednej nocy — woa z uniesieniem Miss Mary. Jacy to byli

ludzie, co umieli stworzy taki raj na ziemi!?
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— I CO to pikno czuli, dodaem. Ciko im by musiao,

to wszystko rzuca. — Pisz wspóczeni, e po omio-mie-

sicznej obronie, — gdy ju nie byo ratunku — i trzeba

byo opuci Granad, Boabdil wylewa potoki ez, egnajc
ze szczytów gór po raz ostatni t swoj stolic*).

Wyszlimy zachwyceni.

Wstpilimy jeszcze do apartamentu sutanki. — Co

tylko najywsze, najdelikatniejsze uczucie rozkochanego wadcy
mogo obmyli, — wszystko tu byo, — a do gotowalni za-

wieszonej jak gniazdko ptasie po nad urwiskiem skay i sze-

mrzcym strumieniem ,,Darro". — Do sypialni przylega roz-

koszna azienka, w której sklepieniu wycite w kamieniu

gwiazdki, wpuszczaj wiato rónych ksztatów i kolorów

w t tajemnicz ustro piknoci.

— Gdzie te królo,we, ksiniczki, rycerze — ich wzru-

szenia, zachwyty, ich ideay! — gdzie one; — rzeka smu-

tnie; miaoby to wszystko skoczy si z nimi razem —
i w proch si rozsypa.... i dodaa po chwili — prawda to,

e comy wzili z niebios — w niebiosa uleci....

Szlimy zadumani.... *

— I có pani mylisz o tem, zagadnem moj towarzy-

szk — gdymy wyszli. Nieprawda, e bywaj dziea sztuki,

które przewyszaj to wszystko , czego si spodziewao po nich.

) Granada, stolica kraju tej nazwy, posiada arcybiskupi, katedr

i uniwersytet zaoony przez Ferdynanda V, przezwanego kato-

lickim — który j, zdoby na Maurach w 1492 roku , a którzy

tu osiedli w dziesitym wieku. Pooona przy zbiegu rzeki Xe-

nil i Darro,- odlega od Malagi o mil 14, od Sevilli o 28 , od

Madrytu o 50. Dugo 18—19, szeroko 30—37 mil; liczya

za panowania Maurów 400.000 mieszkaców, 70.000 domów,

50 szkó publicznych. Otacza j mur przecity siedmioma bra-

mami i uwieczony tysicem wie dla obrony miasta. Paac
królów Maurytaskich móg sam pomieci 40.000 ludzi , yzna
prowincya Granady produkuje wino , oliw , daktyle

,
granaty,

pomaracze
,
jarzyny, len , konopie , zboe. Upada ostatecznie

w 1G09 roku — wskutek wygnania Maurów za Filipa 111.
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Dla mnie Alhambra ma t jeszcze warto, e pozostanie

w mojej pamici jako to urocze, na którem te na zawsze

pozostan ci, co tu dzielili ze mn zachwyty.

— O
,
yes

,
yes , zapomniawszy si , zawoaa po angielsku

,

i — zamilka.

Gdy j odprowadzaem do powozu, czuem, e si na-

prawd opieraa na mem ramieniu, chwiejca si i zadumana.

Po tylu wraeniach i emocyach — duch jej i ciao byy wi-

docznie znkane.

Dnie nastpne zeszy nam na zwiedzaniu kocioów, kla-

sztorów, na wycieczkach w okolice, w których najczciej

panny jechay z rodzicami powozem, — my za dwaj, sir Hen-

ryk i ja, konno. Wieczory spdzalimy na balkonie, suchajc

dalekiego szmeru gitar z ulicy, — lub muzyki Elizy z salonu;

— co zwykle sprowadzao pod okna hotelu tumy sucha-

czów, a koczyo si — serenad dla piknych Angielek.

Zachwycao to nasze panny; Elliza szczególniej nie posiadaa

si z radoci i czua si dumn, e w krainie Maurów,

w ojczynie gitary, spotka j taki zaszczyt.

Codziennie poranki do obiadu powicane byy studyom

artystycznym. Konm znana psychiczna strona serca — ten

pojmie
,
jak sodki , ale zarazem jak niebezpieczny by czar —

co mi z dniem kadym wicej upaja. Czuem to, — a je-

dnak jaka nieprzeparta sia pchna mi na brzeg przepaci —
by w ni zajrze coute que coute. Upatrzone wprzód w pie-

szych lub konnych wycieczkach widoki, zbieralimy skrztnie

do albumów. Towarzyszya nam zwykle z ksik Eliza, a nie-

rzadko i Henryk, który z ni lubi pata figle, i szczególniej
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j kocha. W tych posiedzeniach, bdc najczciej sami, —
gdy Eliza prawie zawsze, rzuciwszy ksik — bujaa gdzie

jak motyl ród kwiatów, po kach, — o czeme to nie naga-

dalimy si z sob. — Ona mi opowiadaa o swej poetycznej

Szkocyi — tak nam pamitnej z romansów Walter Scota : o ar-

cydzieach Szekspira, Byrona; — o obrazach Lawrence'a, Rey-

nolds'a, owych luminarzach sztuki angielskiej, — o znanych

jej galeryach rezydencyi kilku lordów, z którymi j czyo
pokrewiestwo; — ja, o losach mej ojczyzny, — o litewskich

puszczach, o naszych wieszczach, o Woszech, które wieo
opuciem.

Jedno co nam zawadzao, — to, e musielimy oboje

uywa obcej mowy. Wprawdzie, przychodzia nierzadko w po-

moc, ta najwymowniejsza, wspólna wszystkim i pod wszy-

stkiemi szerokociami wiata , mowa — bez sów. ... To te
na niej przewanie poprzesta musiaem....

Chodzc najczciej z ni w naszych wycieczkach pod

rk, — gdy rodzice szli z sob, a brat z Eliz, — wiele

to razy, ród jakiego wzruszenia co j owado , czuem bicie

jej serca.... a jednak nigdy, chocia mi dray sowa na

ustach — nie pozwoliem sobie przekroczy granicy, któr
zakrelio poczucie honoru i pami na stanowisko nasze

wobec obcych. Zreszt , niewysowiony urok czystej , dziewiczej

atmosfery, co j otacza.... trzyma silnie na wodzy wszelkie

porywy mojej wraliwej natury. Raz tylko , w jakiej konnej

wycieczce, która dziwnie j oywia, pozostawszy nieco za

innymi, — ucaowaem gorco jej rczk i zatrzymaem w mej

doni chwil, — gdy mi podaa zerwan gazk bluszczu.

Lekki rumieniec wystpi na jej lica; — pucia konia —
i w milczeniu pdzilimy czas jaki. — Przy zsiadaniu, gdym
ofiarujc moje usugi, — jako improwizowany giermek uj
w mej doni jej ma nók, — milczco podzikowaa mi

ucinieniem rki, i nie wysza ju a do obiadu.

Gdyby si komu zdaa dziwn, taka swoboda w po-

stpowaniu panien, winienem tu przypomnie, e pod tym

wzgldem Anglia trzyma si dotd, wrcz przeciwnych konty-
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nentowi zwyczajów. Tam kobieta, dopóki jest niezamni^,

w wyszych szczególniej sferach, uywa w caej peni swobody;

rozumie si, w zakresie poczucia swej godnoci, jakie jej

daje staranne wychowanie, i dopiero, gdy zostaje matk,,
staje si niewolnic obowizków, które te — trzeba przy-

zna — wypenia wicie.

Nadszed nareszcie i oczekiwany dzie uroczystoci kró-

lowej. Cae miasto przybrao posta witeczn; rozwie-

szono kobierce na balkonach ; — dzwony wszystkich kocio-

ów, bez ustanku gwarem zmieszanym napeniaj atmosfer.

Caa ludno poczwszy od poudnia, toczy si na ulicach

i placach ; trupa pikadorów na koniach w fantastycznych ubio-

rach , z muzyk przeciga ulice, zapowiadajc walki byków

(Torros). (Viva la broma!) Niech yje wesele! Viva! viva!

rozlega si wszdzie.

A wic punkt ó godzinie 5tej wszyscy w piciu t. j. dwaj

panowie Astl...., mój towarzysz Seweryn B...., mój akademi-

cki kolega G.... i ja jestemy w cyrku. Dokoa od góiy a
do najniszej u dou awki, któr dla ochrony walczcych

obiega wazka uliczka, od areny oddzielona wysok przegiod—
zaja miejsca publiczno wesoa, jaskrawa, gwarna. Naprze-

ciw loy alkada, umieszczona muzyka wojskowa gi-a zapa-

mitale jaki hymn narodowy. Czarne mantyle kobiet, —
czarne sombrera (kapelusze) mczyzn, — podnosz jaskra-

wo barw obojej pci. Wachlarze, ten nieodstpny przedmiot

kadej hiszpanki — jako zwyka mowa mimiczna ród wido-

wisk , balkonów i ulicy — pomszane cigle, — migoc iskrami

kamieni. — „Agua fresca! — agua fresca!" — rozlega si ze

wszystkich stron.

I oto wystpuj rycercze , a raczej aktorowie tragedyi.

Po uroczystcm przy odgosie trb powitaniu alkada i caej

starszyzny, zajmujcej pierwsze miejsca królewskiej loy, dano
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znak rozpoczcia. Zagrzmiay znów koty i trby, rozwarto

podwoje zamknitej dotd ciemnej stajni — wypada byk. —
Skaro-gniady, lekki, zwinny jak jele — wbieg na rodek,

powitany wrzaskiem publicznoci — i stan. Blask wiata —
kolorów'— oklaski tysica doni i trb dwiki, zmieszay

go widocznie; — ale wnet, powiódszy dokoa okiem — rzuca

si na pierwszego co by najbliej czowieka (bandelieros).

Ten umyka, cisnwszy mu w kark strza z kolorow wstg;
byk za nim

;
podbiegaj inni — atakuj — rani strza-

ami, których haczyki zaczepiaj si mu w karku; —• zwierz

pdzi wziwszy na oko jednego z nich; — ten ucieka prze-

skakuje baryer — chroni si- w uliczk, a tymczasem pod-

biegaj inni — rzucajc mu kolorowe szmaty przed oczy —
drani — rani — zmykaj. — Trwa to do dugo; — a
wreszcie ród tego z,amtu, rozdraniony i udekorowany ró-

nokolorowemi wstgami, z zakrwawionem od gniewu okiem —
wpada w otwarte umylnie wrota stajni, za wpdzonym na

ten cel oswojonym bykiem. To akt pierwszy.

Ledwo mina chwila, wjedaj na scen pikadory. —
Ci ju s opatrzeni w pancerze i bawole kaftany. Kady z nich

ma za bro — tylko lanc, o krótkiem ostrzu — gdy zada-

niem jego — nie jest zabi — ale rani zwierza. Ko pod nim

ma oczy zawizane. Biedne zwierz idzie drce — jakby czuo

co go czeka! — Jako zaledwo jedziec dojecha do rodka

areny, -- wypada rozjuszony byk — i postrzegszy nowego

wroga pdzi ku niemu; — ten go atakuje — rani — lanca

pryska — zwierz rykn — ale w teje chwili , nachyliwszy

eb rzuca si na konia — jednym zamachem rozdziera mu

piersi — drugim rozrywa brzuch. Buchna krew — wypady

wntrznoci — ko i jedziec tarzaj si w piasku — a z ga-

leryi, balkonów, ló rozlegaj si frenetyczne oklaski. By ra-

towa jedca, podbiegaj bandelieros — drani patami

i strzaami zwierza, — który tymczasem bodzie rogami i ra-

cicami gniecie, powalonego konia i czowieka; nareszcie podra-

niony na nowo — rzuca sw ofiar , — zwraca si i dalej

w ])ogo za tamtymi; ale e to s akrobaci dowiadczeni
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i zrczni, — wic rozsypuj si — ciskajc mu w oczy

szijiaty; — przeskakuj baryery — zmykaj. Zdarza si nie-

kiedy, jak tego byem raz w Sevilli wiadkiem , e rozjuszony

byk
,
przeskoczy baryer , — wymiót wszystkich z uliczki —

i gdy si jeden z atakujcych salwowa na estrad, — wpad
midzy publik, — a go tam, ród strasznego popochu,

zabi torreador.

Gdy wiec tak ku wielkiej uciesze publiki, dziki byk na-

morduje kilka koni i poamie koci kilku jedcom, — nast-

puje akt trzeci — ostatni. Wchodzi na aren torreador, a by
nim podówczas sprowadzony na t uroczysto sawny Cal-

deron, lepy na jedno oko, które w turnieju utraci. —
Ubrany z cala precyzy kastylskiej elegancyi, z czerwon pa--

elit, zwieszon na ramieniu, — pod któr trzyma na wpó
ukryt dug szpad, — wchodzi zwolna; — krok jego pewny,

miay — ruchy zrczne; — czu, e to mistrz w swojej

sztuce. — Cisza dokoa; — kady wstrzyma oddech, bo

nadesza chwila stanowcza, bo tu ju idzie o ycie jednego

z- dwóch. — Zapieniony od wciekoci zwierz , — skrwawiony

od strza i koskiej posoki, — z bem na dó pochylonym, —
kopie racicami, lyczy — i ciska piasek pod oboki. Ujrzawszy

torreadora, rzuca si ku niemu; — ale ten spokojnie uchyla

si — byk przelatuje mimo (i donn dans le vide). Znowu

wraca, — i znowu si tasama gi'a zaczyna; — znowu si

rzuca i znowu mija; — nareszcie spados (torreador) pod-

biega, — wionie mu przed oczy czerwon pacht, — zwierz

rjkn — rzuci si na w szalonym pdzie — a w teje

chwili jak mgnienie byskawicy, ten mu topi szpad w karku.

I oto byk run Jakby od piorunu.

— Bravo! bravo!... rozlegaj si ze wszystkich stron woania,

krzyki, — grzmi koty muzyki, c)Tk cay si trzsie —
starce, kobiety, dzieci, caa publika powiewa chustkami. —
Wszystko szaleje w uniesieniu radoci. — Torreador — zwy-

cizca, dunmym ukonem dzikuje publicznoci.

Wadze te okazuj mu swoje zadowolenie, ukony si
wymieniaj. —' Pauza.
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I oto wystpuj dwie pary muów — zaczepiaj; postron-

kami za rogi — i przy odgosie pogrzebowego marszu wyci-

gaj zwycionego mieszljaca gór. — Gdy si to odbyo —
zamiataj aren — i znów da capo, al fine, nastpuje dalszy

cig turnieju, który nierzadko do omiu lub dziesiciu by-

ków — i do kilkunastu ' koni pomordowanych dochodzi. —
Po tern wszystkiem — nastpuj owacye, uczty wyprawiane

na cze torreadora; — opiewaj go poeci, — dzienniki gosz
jego saw — nie pomijaj nawet i Impresaria, który tak

godnie podtrzyma honor i tradycy Hiszpanii.

Inaczej si dzieje, gdy Impresario dostarczy na t za-

baw aktorów podejrzanej reputacyi, t. j, takich, które nietylko

nie morduj ludzi i koni— lecz same ze strachu uciekaj.

Capra! capra! (koza)! — rozlega si wtedy woanie.

Afuera ! a basso ! — ala calle ! — es horoso — precz z nim

,

obrzydliwe, szkaradne, woaj kobiety i mczyni — i wraz

z tem rozlega si pie z dwóch sów: „Impresario ladrone!"

a przy tej pieni zaczyna si robota , — w której zawiedziona

i rozgniewana publiczno, ciska wszystkie awki i sprzty jakie

ma pod rk, na aren. I nikt jej w tem nie przeszkadza.

Policya znika w takich razach; — bo gdy ludek hiszpaski,

opatrzony zwykle w kataloskie noe, gniewajc si w ten

sposób si bawi, niebezpiecznie wtenczas z protestem w oczy

mu zaglda.

Myliby si wszake, ktoby mniema, e zabawa na tem

si koczy; bo oto, jeeli si wszystko powiodo dobrze, do-

daj tu jeszcze epilog zaba\sTiy. Jest nim wiczenie praktyczne

dla modziey. Wypuszczaj dzik krow z gakami na rogach.

To to dopiero uciecha ! —, Chmura dzieci wpada na aren. —
Trzeba widzie natenczas ruch, zajcie, gwar caej publi-

cznoci; — bo tu matki, siostry, ojcowie, krewni — wszystko

tu jest zainteresowane. Rozdraniona krowa, rzuca si na

wszystkie strony, bodzie, depce, przewraca cae tumy; —
wziwszy którego na oko, dopada, porywa na rogi i ciska

pod oboki. — I oto zawrzao, zawieruszyo si wszystko —
zblady lica matek — ale chopak ledwo spad na ziemi —
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ju na nogach — ju podrzuca krowie znowu jaki achman --

atakuje, zmyka, — a woknie, oklaski — sypi si§ ze wszy-

stkich stron, — bo w tej latoroli czuj wszyscy przyszego

bohatera cyrków.

Takie to s zabawy hiszpaskiego ludu, — Dzikie to,

nieludzkie, barbarzyskie — to prawda; — ale niemniej jest

prawd, e to w nich utrzymuje hart ducha i ciaa — i t
msko, co nie pojmuje mikkoci i w}Tafinowanego zepsucia,

w jakiem gnij inne narody. — I gdyby go z góry nie burzyy

i nie demoralizoway fatalne wpywy, — i gdyby mu fana-

tyzm narzucony nie stan by na drodze, któr mu wska-

zali jego wielcy mowie — inne niezawodnie byyby jego

losy....

Razu pewnego, gdymy oboje z Mary, w ostatniej ju
naszej wycieczce, usiadszy pod cieniem rozoystej morwy

królewskiej willi Generalifu, robili widok ogólny paaców Al-

hambry, która z tej strony widziana przedstawia malownicz

mass rónego ksztatu i rónych czasów zabudowa, zawie-

szonych na urwisku po nad strumieniem Dan'0, — a Eliza

gdzie ze piewem l)dzia po alejach, zawizaa si midzy
nami rozmowa o charakterach.

— Ciekawam te wiedzie , co pan mylisz o naszych cha-

rakterach — moim i Elizy? — zapytaa mi na wpó artem
— na wpó seryo.

— Poniewa jestecie panie Szkotki — odrzekem — a wic
poycz porównania z gór. Otó p. Eliz, przedstawia mi po-

tok górski, — któr}' swobodny, swawolny, szybki, poiywa lub

przeskakuje w swym biegu wszystko co mu staje na drodze ;
—

a e zmienia miejsce , widoki , — wic odbija w swych wodach

w przelocie wszystko co napotka i — pdzi dalej.

Pani, porównabym do górskiego jeziora, w które wszyr

sko rzuro]>4v - ro ma wap: — id/io na dno — i tiim po-
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zostaje.... którego spokojne czystych wód oblicze, zwrócone

ku niebu — niebo odbija. Ale gdy to niebo si schmurzy,

dodaem ciszej, — gdy te wody burza poruszy i podniesie, —
biada ódce co si znajdzie na jego falach.

Gdy to powiedziaem, spojrzaa na mnie tern dugiem,

magnetycznem spojrzeniem — co to na wskro dusz przenika.

Chmurka przelotna przemkna po jej czole, zadumaa si

chwil, przerwawszy sw robot, — i po chwili rzeka:

— Dzikuj panu za pochlebne zdanie, w pierwszej poo-

wie ; w drugiej — nie znam siebie. Ale co do siostry, to j
pan niezupenie poj. Strumyk to ywy' — i jeli chcesz swa-

wolny, — ale wody jego krysztaowe , — czyste jak za ,
—

dobiegszy jeziora lub morza, ustal si w jego nurtach. Sy-
szae pan jej muzyk — moesze wtpi o gbi uczu tej,

co tak umie pojmowa arcydziea.

Przy tych sowach wpada, a raczej wleciaa Eliza, ru-

miana , wiea , leciuchna
,

jak owa jutrzenka Guida paacu

Barberynich, niosc pki kwiatów i zieleni.

— Zabraa pani
,
powiadam jej , resztki kwiatów, — jak

po wspaniaej uczcie zbieraj resztki — aby je odda ubogim.

— Tak, odrzeka, z przybran emfaz — tylko w teiji ró-

nica, e ja skadam te resztki, a w nich — to co w tej do-

bie ma najwdziczniejszego przyroda, — nie jako jamun
ubogim, lecz jako danin mocarzom tego wiata — artystom.

To rzekszy powanie si ukonia i usiada przy nas — za-

bierajc si do ukadania wieców, równianek, a po chwili —
zerwaa si i daleje ród swawoli i chichotek stroi niemi,

siostrzyczk.

— Nieprawda
,

jak jej z tem adnie ? — zawoaa ród
extazy, — spogldajc to na ni — to na mnie.

— Pani zapominasz , e mówisz do malarza.

— Ale ja mówi do czowieka; — z naciskiem jakby na-

dsana, odrzeka.

— Niestety! — czowiek tu ustpi musi miejsca mala-

rzowi — odrzekem nie bez goryczy; czybym tu inaczej by
z paniami?...
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— Któ wie; Chi lo sa.... odpowiedziaa figlarnie, po wosku.

A mówic to, rozswawolona jak dzieci, obrzucaa nas

jakby la.win lub deszczem kwiatów i lici , co nam a do stóp

spaday.

— Jaka szkoda, e tu w tej chwili nie ma jego.... Marie,

nieprawda, rzeka ciszej po angielsku, wplatajc kwiatki

w jej bujne warkocze — nieciby ci^ teraz widzia....

— A czy wiesz pani, e by zwyczaj u Sowian staroy-

tnych — których mam zaszczyt by potomkiem, rzekeu

z umiechem, e gdy prowadzono na ofiar bogom ludzk

istot, ubierano j w kwiaty, zanim zamordowano*). Nie sto-

suj tego rozumie si do pa — bo przecie dla pci piknej

,

kwiat jest zawsze i wszdzie zwykem ubraniem. Ale, czy

wolno by niedyskietnym i zapyta, o kim to w tej chwili

p. Eliza wspomniaa?

Tu z waciwym sobie szczebiotem, opowiedziaa mi,

e Marya od lat dziecinnych bya zarczon komu, wskutek

ukadów familijnych; — e jej narzeczony, jako attache am-

basady w Madrycie , zaraz po fetach kiólowej przybdzie na

ich spotkanie do Sevilli i t. d.

To powiedziawszy fruna jak ptaszek do gaju, zosta-

wiwszy nas samych.

ród tej opowieci, spojrzaem na Mary, — bya blada

jak marmur; pochylona nad albliiftem, rysowaa. Milczeli-

my oboje.

Tak przeszo chwil kilka. Nareszcie rzeka ciciym
,
prze-

rywanym gosem:
— Jutro si rozstaniemy — i — prawdopodobnie na zawsze.

Napisz mi pan prosz w tym albumie sów kilka na pami-

* ) By zwyczaj u staroytnych i^Iowian , ie grzebic 8\i'ych wodzów,

razem z nimi rzucaao na stos nieiylko ulubiona im brou i zwie-

rzta— ale i ony. Ubierano je w kwiaty, pojono miodem , pie-

wano pieni — a wród tego upojenia i wesela, jedna ze star-

szych rzucia si na ofiar, topic nj w jej onie. (Notatka

z kursu Alex. Chodki , O literaturze Sowian , w College de

France).
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tk, — mówia to patrzc mi w oczy tym swoim wzrokiem,

co mi zawsze tak upaja — a w którym w tej cliwili caa

jej dusza bya.

W milczeniu wziem jej album, i napisaem dwie stroiy

ze znanego wiersza, który Gaszyski w imionniku jakiej An-

gielki napisa — a które ju znaa z mego piewu przy for-

tepianie :

Gdy na wybrzeach twojej ojczyzny

Zobaczysz okrt burz miotany

Co przez sterników nie przez bawany

Wpdzony zosta w zgubne mielizny,

Powi mu, powi — ezk cho jedn

On tobie Polsk przypomni biedn.

Lub jeli bdzc myl po wiecie

Zobaczysz naród wolny, szczliwy,

Gdzie twardem berem tyran nie gniecie

Gdzie bujnyin plonem zoc si niwy

Ach wznie do nieba gorce mody,

By takie szczcie Polsce przywiody.

— Ale i pani napisz mi cokolwiek — rzekem oddajc jej

album — bdzie to jakby ostatnia garstka ziemi na grób

rzucona. — Wtem przysza mi myl. — Wic dodaem: na-

pisz mi pani po polsku.

— Ale ja nie umiem.

— Wic pozwól.... ujem jej rk wraz z oówkiem, i na-

pisaem te sowa z Dziadów:

„Idmy kady w swoj drog....

„Ja ci zawsze bd wspomina....

.Ale .

"

— I có dalej — pyta — podniósszy oczy — i jakby re-

szt czytajc w moich oczach....
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Przetumaczyem jej dosownie — z dodaniem dalszego

cigli — którego wa.^nie w jej napisie brako. Potem, niewy-

])u.szczajac jej reki, ucaowaem róowe paluszki, — czego

mi ju nic bronia, caa wzniszona i drca....

»

*

I to bya jedyna i ostatnia pieszczota. Czas te by
wielki rozsta sie....

— Niebo si nam cbmurzy. — rzekem po chwili, — có
sj stanie z ódk?
— Pozostanie ona na zawsze w gl)iach jeziora, spowita

bluszczem pamici — odrzeka, rk pooywszy na piei"si.

Takie byo nasze poegnanie!

Nazajutrz rano, gdy przyszedem na umówione w kate-

drze miejsce — gdzie miaa wykoczy rysunek gi'obowca

Ferdynanda i Izabelli — znalazem tylko jej ali)um na krzele.

Po rozpatrzeniu si w mroku tej wspaniaej wityni, przy-

mionej z powodu upaów, ujrzaem j w gbi ustronnej ka-

plicy klczc przed otarzem. Modlia si i pakaa.
— Artystka ustpia miejsca narzeczonej — pomylaem —

i usunem si w gb nawy, aby mi niepostrzega. Bo i mnie

te, gdy mijaem pyszny grób Gonzaha, przyponmiay sie

sowa poety:

Ty szczliwa — twe miejsce w biesiadników kole

Moje — gdzie s przeszoci cmentarze i truniHy.

Mody bluszcza zielone obwijaj topole....

Zostaw cierniom otacza grobowe kolumny!

Po obiedzie, danym w cienistej werandzie, na który mi
z panem G.... pastwo Astl.... zaprosili, gdzie nieaowano

WgpnnmiPiiia z nad Wilii i Niemna. 19
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toastów na szczliw, podró, poegnalimy si wszyscy —
as reals gentlemens — i jednoczenie udalimy sie w prze-

ciwne strony; — ja napowrót przez Malag, morzem do Gi-

braltaru i Kadyxu a stamtd przez Guadalquivir do Sevilli,

— oni wprost przez Sevill do Madrytu.
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jrursza kossaka 1 epigrafam w. pola , z portretem siffczyskiego

i pola. — pozna, nakadem j. k. ipanskiego 187.i, folio.
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Aie iiiógl trafniejszego zrobi wyboru wydawca tej niepospo-

licie piknej publikacyi, jak poruczajac jej illustrowanie Kos-

sakowi. — ród znakomitego ju dzisiaj zastpu polskich ar-

tystów, to jedno imi dotd najwaciwiej stan moe obok

imion Pola i Suffczyskiego. — I zaprawd, chluba to nie-

pospolita dla kraju, którego literatura i sztuka wspierajc si

wzajem, moe w danym razie postawi obok, na czele swoich

utworów, trzy takie wspóczesne imiona. — Nie darmo te
Kossaka nazwano Polem w malarstwie. — We wszystkiem bo-

wiem, co w niedawnej przeszoci tchnie rycerskoici, co zna-

mionuje dzielno i hart charakteru, co nosi odblask cnoty

rycerskiej — w tem wszystkiem celuje i niezrównanym jest

dotd oówek Kossaka. Z jego rysunków, jak z opowiada

Pola i Suffczyskiego, wieje jakie oywcze ciepo, jakie

tchnienie rzewice. — Uznanie te naley si wydawcy, któ-

rym sn kierowa w nakadzie tak kosztownym , wysoki nastrój

poety — artysty i przedmiotu. — Zewntrzna szata publikacyi

tej doborowa: papier i staranno wydania, niby kosztowna

rzebiona rama do genialnego obrazu.

Poniewa wzilimy sobie za zadanie zrobi przegld

illustracyj tego dziea, zamkniemy wic nasze uwagi w tym

tylko zakiesie.

Na pocztku spotykamy przedwstpn winiet tytuow
(frontispice). Jej treci jest ustp z cigu obrazów: odjazd

niodziana do wojska. Ta pikna scena, o której kto z modych
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nie marzy , a ze starycli kto nie wspomina do grobu — oddana

znakomicie. — Osoby, akcessorya i wszystko czego sie dotku{},

oówek artysty, nosi pitno czasu, o jakim opowiada Sutfczy li-

ski. Ludzie ci yj i czuj rzeczywicie. Scena to zwyka,

a dziwnie przejmujca. W tej kornej postawie zbrojnego mo-
dziana, który w ostatniej cliwili rozstania ugi kolano, by

ucaowa rk co go wychowaa, a teraz bogosawi na bój, —
czu, e to serce co tak oclioczo pragnie speni ofiar, gdy

mu przyszo rzuci dom, rodzin — zadrao i wezbrao

zami; e na tem uroczystem rozdrou ycia, upa musiaa

ostatnia za dziecka, zanim m powsta. — Wianis trzyma-

jcy konia , wyborny stanowi kontrast , bo zna w nim bywalca

który wiele bojów i wiele ez widzia. — W gbi, domownicy

jako jedna rodzina, ze zami, modlitw, cz si w jednem

yczeniu , któremu . sów nie trzeba , które serce modziana

czuje, a niebo syszy.

Na nastpnej , a waciwie gównej karcie tytuowej

,

maa winietka przedstawia starego wojaka (bo któ nim na-

tenczas nie by), jednego zapewne z dawnych sodalisów. —
Na schodach do ogrodu, którego pielgnowanie, by moe.
mia sobie powierzonem , usiadszy, pali lulk i duma. — Po-

sta to typowa owych starców, dzi ju zbyt rzadkich, co to

po yciu powice i znoju, pro puhlico hono, zachowali czer-

stwo ciaa i ducha i t mi dobroduszno ozocon nie-

kamanym umiechem, zanim cicho, z pogodnem obliczem

i wiar w grobach si pokadli.

Za tem, id wizerunki Pola i Suffczyskiego. — Artysta

uj je w form rodzajowego obrazu, i liczn z tego zrobi

rycin. — Oprócz podobiestwa tych obu znakomitych gaw-
dziarzy, oddane tu wybornie ich charaktery, uwydatnione bar-

dziej jeszcze w scenie, która objawia stosunek ich obu do tej

powieci. — Sdziwy wieszcz
,
ju podówczas ociemniay, ale

czerstwy jeszcze na umyle i duchu, sucha z zajciem po-

wieci, któr mu Suffczyski czyta. ^- Skromna, a zarazem

pena godnoci posta czytajcego, co pod sd tak wytrawnego

znawcy oddaje to dzieo, natenie uwagi w suchajcym.
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i>l)ot^'<;(»\\aiK' iiiysi . /.«. mu ju tylku wzrok lUulia p(i/,(»^.la,

wszystko to wiadczy chlubnie o studyacli artysty, o gruntownej

znajomoci strony psychologicznej, gdy tak doskonale skreli

ich podobiestwo duchowe. — >^adcn wizerunek Pola, z osta-

tnich czasów, nie jny.edstawia tak dobrze tej pi^'knej, niy-

liicej i rozumnej gowy. — Na tem powanem obliczu, ma-

luje sig tu widoczne zadowolnienie, jakby potakiwaniem obja-

wiane ród czytania: a zarazem pewna duma i pociecha,

waciwa zacnej duszy, i oto jeszcze jeden znakomity praco-

wnik przybywa wesprze potnie
,
przerzedzone szeregi wete-

ranów pióra. — Szkoda, e skromno artysty niedozwolila

doczy mu swego wizerunku, bo taka serdeczna przyja,

taka jedno uczu czya te trzy dusze, e kto ich zna,

a widywa razem zgi-omadzonych u Pola, ten na rycinie szuka

Kossaka, a nie znalazszy go, doznaje tsknego zawodu. —
Co do sztychu (p. Ant. Szretlera z Parya) ten wykonany

do sucho, choeia starannie.

Po tej rycinie, artysta daje nam widok dworu Starosty,

a waciwie Scen z chartem. Daruje nam artysta, e si

z nim tutaj zgodzi nie moemy, co do zaptrywania si na

nasze dawne rezydencye. — Widok przedstawionego dworu

,

jakkolwiek suy tylko za to^ompozycyi , wcale nie odpowiada

skali rezydencyi takiego pana jakim by starosta. Ten za-

przg jaki widzimy przed gankiem . aby by w harmonii z ca-

oci, wcale innego kae domyla si dwom i otoczenia;

gdy nie naley zapomina , e ludzie owej mianowicie epoki

.

hodujc niezmiernie tego rodzaju zbytkom, kochali si w oka-

zaych dworach i obszernych komnatach , i e im ciasno i du-

szno byoby, z ich liczn sub i gomi, w dzisiejszych pa-

acykach, willach i koedach modnych, a có dopiero w ta-

kim lichym dworku. Dwór przedstawiony, sdzc podug
tych, jakie gdzieniegdzie nam jeszcze zostay nad Wilj lub

Sanem, zaledwie uj mógby w owych czasach jako dom
rzdcy lub skromne probostwo. Pojmujemy, e w tym widoku

za mao miejsca, aby rozwin ówczesny przepych rezyden-

cyi paskiej, i e ta tiguruje tutaj tylko jako akcessorja,
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wszelako jedua maa joj cz wprowadzona do obrazu, w cha-

rakterze waciwym, mogaby da wyobraenie o caoci. —
Nastgpuje potem liczny obrazek rodzajowy: Pan Starosta,

a u nóg jego chart faworyt. Wntrze domu, akcessorya.

wszystko dokadnie i malowniczo oddane podug tekstu. —
Obraz z tego na wiksz skal, byby zajmujcy. — Idzie

dalej przeprawa przez Wis Rzerzyskiego ; flisacy wracajcy

do domu; — powrót z Warszawy z fur obadowan zboem

i pienidzmi; dalej, wielkotygodniowe wypadki w Warszawie,

— wszystko to skomponowane z poczuciem prawdy, i arty-

zmem waciwym Kossakowi. W dalszym cigu powieci spoty-

kamy pikn rycin, której za tre posuya legenda fami-

lijna z wojen tureckich, odnoszca si do zegaru, co mia
wybija fatalne dla jej potomków godziny. Rysunek pikny,

wykonany z werw. — Dalej, nastpuje wioska, pochód od-

dziau, obóz w Okszei: Ulubieniec Mohorta defiluje na czele

swej chorgwi przed wodzem naczelnym — bitwa — Macie-

jowice. — Nareszcie Sosnowice, na których si koczy szósty

i dotd ostatni znany nam poszyt. W^ tym ostatnim rysunku,

gdzie artysta przedstawi bohatera u nóg bogdanki, wida i
sab stron rysunków Kossaka jest cz romantyczna; zato

. w ogóle
,

po przejrzeniu tego -dziea , niepodobna " nieodda

nalenego hodu artycie i nie aowa zarazem, e przy tak

obfitej treci, takich ywych, a rozbudzajcych natchnienie

obrazach, jakie nastrcza pióro nieodaowanej pamici Sut-

czyskiego, artysta tak skpo udzieli nam rysunków.

Tyle na teraz co do rysunków Iiossaka. Co za do

rytownictwa, to musimy przyzna, i Warszawa uczynia nas

tak dalece wymagajcymi, i oprócz rzadkich wyjtków, wcale

niezadowalniaj nas roboty p. Bellanger. Brak stopniowania

cieniów w oddaleniach i planach krajobrazu, ka wtpi
o artystycznem poczuciu rytownika, lub przypuszcza nie-

uwzgldnienie warunków artystycznych przy druku. — Rzecz

caa wszake, pikna i znakomita.



STATUETKA N. PANNY JACKOWEJ WE LWOWIE

(STUUYUM POBIENE).





orud niewielu zalntków staro/} tiiej sztuki
,

jakie Lwów po-

siada, ciekawa jest bezwtpienia , dla mioników rzeby reli-

gijnej, st«atuetka tak zwanej Najwitszej Panny Jackowej

w kociele XX. Dominikanów.

Zanim kiedy bdziemy mogli poda bardziej wyczerpu-

jc rzecz o niej, poprzestajemy dzi na kilku sowach, które

nam wiee wraenie podaje.

Tradycya kocielna mówi, e przyniós j w. Jacek

z Kijowa do Halicza, skd po przeniesieniu stolicy Rusi do

Lwowa i j te przeniesiono. e tak by mogo, nie mamy
powodu wtpi, lecz czy statuetka któr obecnie widzimy,

jest t a nie inn, przy caej jej niezaprzeczonej staroytno-

ci, wtpi si godzi, i wtpliwo t na nastpnych opie-

ramy uwagach.

A najprzód, tradycya twierdzi, e darowana bya kocio-

owi XX. Dominikanów w Kijowie przez ks. Wodzimierza,

czy te jego rodzin
,
podczas pobytu w tem miecie w. Jacka

Odrowa. Zatem dziao si to na pocztku XIII wieku, pYzed

najciem Tatarów. e za dar ten pochodzi od ksicej ro-

dziny, która nadto, podug tego podania, miaa by ju na

wpó katolick, — aby wic by godnym ksicego daru,

musia ju mie jak sw saw, sw tradycy; gdy to tylko

l)rzewanie w owych czasaci wiary, warto po(iobnym prze-

dmiotom dawao. Zatem musia )y wczeniejszym ni pocz-

tek XIII wieku. Idc wic w gór, a do czasu obrazo)urców,

mamy wiek XII, XI, X.
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Przyputiziiiy si tej epoce,

Pizecz dowiedziona , e nie tyle szkody przynioso sztuce

obiazoburstwo , ile jego skutki. — Herezya ta bowiem wsclio-

dnicli Cezarów, pocigna za sob, zepsucie smaku, w samem
ju rozegzaltowaniu umysów narodu. Grek paajcy fanatyczn

mioci ku swoim obrazom, które mu wydzierano, — odrzuci

wiato surowej krytyki
,
jak si kierowali jego przodkowie

.

i uklk ze czci przed monstrualnymi wizerunkami, nie zwa-

ajc zgoa na ich wykonanie. — Odtd to cae clirzecija-

stwo oddao si barbarzyskim malaturom, które miay pocho-

dzi z niebios, i w tym to czasie wziy pocztek te wszy-

stkie obrazy i wizerunki zwane Achiropoletes, które a dotd
wiadcz o nieuctwie malarzy co je wykonali.

Nie lepszy los spotka i rzeb; — upadek bowiem sztuki

by powszechny. — Ani usiowania cesarza Bazylego Macedo-
czyka, Leona filozofa, Konstantyna Porfirogenita , na wscho-

dzie; ani gorliwo biskupów na zachodzie — gdzie panujcy

z wyjtkiem Alfreda króla Anglii , wiedli ywot niegodny na-

stpcy Karola Wielkiego (Charle Magne) — nic nie mogo ju
podwign jej z upadku. — W kocioach i paacach, zoto

i drogie kamienie, pokryway ubóstwo smaku i myli, prze-

pych zastpi sztuk. — I tak to trwao przez dugie lata. —
Powstaj wprawdzie bazyliki, paace, wznosi si w X wieku

koció w. Marka w Wenecyi, buduj si wspaniae witynio

w Grecyi — ale sztuka spenia ju w nich tylko zadanie de-

koracyjne, zredukowane do mozaiki, witraów, zaledwo j
tylko przypomina niekiedy illuminatorstwo rkopisów.

Sztuka wielkiego stylu upada. — Nikt z aitystów od

IX wieku zaczwszy, nie way si malowa ni rzebi z na-

tury, gdy posugiwanie si ksztatami nagoci uwaanem byo
za rzecz niemoraln i bezbon. — Nareszcie drugie Conci-

lium Nicejskie, ostatni sztuce cios zadaje, oddajc jej kierunek

duchowiestwu. Odtd ksia jedynie maj przywilej do po-

mysów i natchnie! — artyzm przechodzi w rzemioso. —
„Poczucie pikna pozostao wprawdzie w duszy, — ale teo-

rya jego zagina" — powiada znakomity V. G. Yisconti.
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Pizypatizmy si teraz naszej statuetce. — Zastrzegamy

si lui wstpie, e ja uwaamy za dzieo nie wschodu, lecz

zachodu; upowania nas do tego, krótki rozmiar ogóu po-

staci, i przesadna wielko gowy, cechy dziel sztuki owego pe-

ryodu w którym bya wykonan. — O innych wspomnimy niej.

Od pierwszego rzutu oka, uderza nas przedewszystkiem

pena wdziku oryginalno pomysu. W jednej i tejsamej

giupie, widzimy N. Pann z dziecitkiem w rku, a obok

Niej z wierzchoka symbolicznego drzewa, wykwita krucyfiks—
gdy tymczasem w biblijny, obwijajc krgami swymi pie
tego drzewa, zsuwa si na dó, by zoy gow pod stopy

Maryi. — Dziecitko Jezus prz};jmuje do rk jabko adamowe,

godo gizechu , — aby potem
,
jako Chrystus - Odkupiciel

,

zmaza go mierci krzyow. — Kompozycya zaprawd pi-

kna i bogata , a gboka symbolika przypomina piei-wsze wieki

chrzecijastwa — wieki chrzecijaskiej alegorji.

Spójrzmy na wykonanie.

Bogata faldzista draperya, a pod ni tunika i powo-

czystar szata*), osaniaj posta Madonny. — Ich rysunek,

wydatno . ukad , — ich i)artye w szlachetnym uoone stylu

,

zdradzaj duto oswojone z natur i antykiem. — Nie wida
tu sztywnoci epoki, która odbiegszy od natury i wzorów

st-aroytnych , odznacza si bmkiem ycia i prawdy. Przeci-

wnie, widzimy artystyczne ustawienie Madonny, oywione na-

turalnym mchem , której ksztaty nawet wiadcz o usiowaniu

artysty pod wzgldem anatomii. — Co do dziecitka, o tern

trudno sdzi, gdy wtpi si godzi, aby dorobiona jego

gówka, wykonan bya podug myli pierwszego jej autora,

w czem utwierdza jej sztywno, jak niemniej inne dorobione

czci teje figurki.

Pomys, symbolicznego wa*) i takiego drzewa, prze-

niósby nas w wietne czasy sztuki, poprzedzajce Iconocla-

sóic, gdyby nie ta romantyczno w ich kompozycyi, a która

*) Keminissencya grecka, Palas de Yeletri.

•) Reminissencya grecka, Apolonzw-yciezcaPythona. ApolonLycien,
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tak ywo przypomina rozkwit sztuki, zapowiadajcej peryod

Diirerowski, gdyby, nie mówic ju o ubraniu Madonny wi-

dzianej z boku, nie ten Chrystus na krzyu, nietylko nieo-

soniony szat, jak to w owych czasach praktykowao si, ale

w sposób nowoytny, zawieszony na trzech gwodziach.
Wiadomo bowiem, e nie pierwej a w VIII wieku, za pa-

piestwa Jana VII Greka, po raz pierwszy wprowadzono do

kocioów wyobraenie Chrystusa zawieszonego na krzyu,

i przez dugi czas odziewano go szat, — bo a w XIV do-

piero wieku, widzimy go po raz pierwszy takim, jakim go

widzimy do dzi dnia.

Reasumujc zatem rzecz ca, sdzilibymy, e gdy wy-

konanie tej rzeby niepodobna odnie ani do czasów poprze-

dzajcych wiek dziesity, — ani do czasów, które po nim do

restauracyi nast[)iy, oczywista wic, e musi by dzieem

póniejszem, dzieem renesansu, i to renesansu znacznie

ju wyksztaconego , który na kocu XIV i pocztku XV wieku

przypada ,
— a którego lady, podug zdania prof, uszczkie-

wicza, w krakowskich rzebach kocioa Maryackiego widzie

si daj.

Co do paskorzeby wykonanej u spodu, prawdopodobnie

podug starodawnej pieczci ruskiej, to podug naszego zda-

nia, ta, jako karta dedykacyjna dziea, dopenia miary inten-

cyi autora, zdradzajc rol przeznaczon w swoim czasie

dla tej zajmujcej statuetki.

Reszty dopowiedzie mog akta procesu , z powodu sporu

dwóch klasztorów, o autentyczno dwóch statuetek, roszcz-

cych sobie prawo do nazwy: Statuetki N. Panny Jackowej.

Przegld Archeologiczno-hihliograflemy 1881 r. Warszawa.

*) Ren Menard. Ilistoire de Beaux-arts.
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z WYCIECZKI DO OLESKA.





Zbliajca sie dwóchsetna rocznica pamitnego tryumfu broni

polskiej pod murami Wiednia, — rocznica, w której cay

wiat chrzecijaski ze czci przypomni imi Jana III, za-

przta umysy i serca polskie; kwestya: — jak j uczci,

al)y to byo stosowne i godne wielkiego bohatera, i narodu,

którego by synem.

(Jalicya, której pomylniejsze, ni innych dzielnic Polski,

losy, — po wielu cikich kolejach, daj dzi mono wypo-

wiadania swych uczu i myli pod wzgldem dziejowej prze-

szoci, — ma jeszcze w tym razie i t wyszo przed in-

nemi, e w obrbie ziem swoich, usypanych zwaliskami

malowniczych zamczysk i starych grodów, - posiada miejsca

pamitne ladami dziaalnoci rodziny Sobieskich
,

juto

w jej dawnych rezydencyach , w jej pobonych fundacyach —
juto w }(.)] dzieach wojennych, w jej giobach, — przede-

wszystkiem za, posiada kole])k jej sawy: zamek Oleski.

To te rzecz naturalna, e w chwili obecnej zwraca sie

myl rodaków ku tej drogiej pamitce, i e chcianoby j
przedstawi braciom z innych dzielnic l'olski, — jako najsto-

sowniejsz w pooeniu obecnem, — dla oddania czci boha-

terskiemu królowi, przez nabycie jej na wasno na-

rodow. — Myl ta. podug nas trafna, ma jeszcze te zalet

.

e zjawia si na czasie, — bo czynic zado uczuciom pa-

tryotycznym narodu, uchroni jego sumienie od niewczesnych

wyrzutów, któreby bliska i ostateczna ruina tego zamku, spo-

Wspomnicnin z nad Wilii i Niemnn. 20
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wodowa niezawodnie musiaa. — Wolelibymy wprawdzie , aby

si zjawia bya wczeniej , — ale to ju w tern ley nasz

fatalizm dziejowy, — e najczciej zapóno, — lub za-

wczenie, bierzemy si do dziea!

Cokolwiek bd, poniewa to jest sprawa, w której nie-

tylko uczucie lecz i honor narodowy zainteresowane by mu-

sz — poniewa czas nagli i dziaa naley, zanim zamiar

ten wielostronnie rozpatrzony, uznany i przyjty przez ogól

zostanie ; — zawizane Koo , którenm przewodnicz osobisto-

ci, spotykane zwykle gdy o dobro kra^u idzie, zajo si

rozpatrzeniem tej sprawy pod wzgldem prawnym i techni-

cznym; — ten za wzgld ostatni spowodowa wypraw rze-

czoznawców do Oleska, w celu zbadania na miejscu stanu

i okolicznoci, w jakich si zamek znajduje, a nastpnie

orzeczenia co ze naleaoby i co mona zrobi.

Wziwszy udzia w tej wyprawie, w charakterze badacza

staroytnoci i sztuki
,
pozwol sobie z mego stanowiska , zda

spraw z tego co widziaem i powiedzie, co do powiedzenia

za suszne uwaam.
Przedewszystkem , kademu kto si na t myl godzi,

nasuwaj si pytania:

1. Czyli i jakie zamek Oleski zachowa lady i cechy

z czasów, gdy by siedzib rodziny Sobieskich?

2. W jakim stanie obecnie si znajduje?

3. W jaki sposób podtrzymanym, i na jaki cel uytym
by moe?

Co do pierwszego, — to jakkohyiek obecny stan zamku

przedstawia smutny obraz ruiny, nie mao jeszcze wród niej

zostao, co ma dla nas wysok warto pamitkowo -history-

czn — a nawet w pewnej czci i artystyczn; e wymie-

nimy ju tylko kaplic z piknemi malowidami alla tempera,

na cianach i sklepieniu, szkoy Carla -Marata; — komnaty

Sobieskich; apartament królowej Marysieki, ze szcztkami

kominków, sutitów, sztukateryj, oddrzwi, mozaikowanych po-

sadzek i t. d.; komnaty wpiawdzie dzi odarte i zburzone, ale

tesame niezawodnie, ród którvcli urodzi sic Jan III. e
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nie ulfiily vhv /iiiiiiiimu i przerobieniu \v i/ii>ie, j;ily przeszy

w inne r^'ce, - zdaje sie nie bez podstawy r\iczy ta myl, —
e po wyjciu z rk Sobieskieli , naprzód dostay si rodzinie

IfzeAYUskich , — która a do ostatnich prawie czasów pano-

wania St. Augusta, majc je w posiadaniu, umiaa zapewne

uszanowa t narodow pamitk. — Nastpnie w drodze pu-

blicznej licytacyi, naby Olesko podkomorzy Zieliski. Ten

jeeli w restauracyi opuszczonego gmachu, nie uwzgldni

jego charakteni, — nie zmieni zapewne nic w komnatach,

o które nam idzie. Owszem, zostawiwszy je w stanie,

w jakim zasta, ca restauracy zwróci do przeciwlegego

pawilonu, gdzie byy wielkie recepcyjne salony, obróciwszy

je na wasne mieszkanie, które te w czci, podug ówcze-

snego smaku odnowi. — I tej to wanie okolicznoci za-

wdziczamy ocalenie charakteru komnat, tak zwanego aparta-

mentu królowej Maryi Kazimiry. Twierdzimy to stanowczo

,

tern bardziej e w Muzeum Zakadu narodowego imienia Osso-

liskich posiadamy drzwi z tego apartamentu, a których

ornamentyka przypomina najzupeniej ornamentyk konuiat

Jana III w Willanowie. Zreszt, gdyby si i znalazo co
zmienionem, atwo to dojrzy i usunie dowiadczone oko bie-

gego architekta, któremu nie obce style i studya staroy-

tnych gmachów.

Wspomniawszy za o stylu, jedno zastrzegamy, to, e
w zaoeniu zamku, a raczej zameczku Oleskiego, szuka go

niepodobna. — Jak w wielu polskich zamkach, które nie py-

clia. lecz potrzeba obrony wzniosa, skaday si na wieki.

Od XIII wieku zaczwszy, kada wojenna potrzeba, ród tylu

tatarskich, iiiskich, litewskich i tureckicli napadów, dodawaa
lub usuwaa mu kamienie i ciany. Dopiero w XVI wieku,

gdy maonek córki Danilewiczów, a ojciec Jana III Jakób

Sobieski, naby go na wasno, — m ten wiaty i zna-

komity, obrawszy go sobie na sta rezydency, nada mu
zapewne charakter swojego czasu. I z tego to wanie punktu

,

nmiemany, naleaoby si zapatrywa na te mury, które utra-

ciwszy wszystko co im day wieki rednie, prócz paru kolumn
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i odilrzwi romaskich, przedstiiwiijij, cechy wspóhie spotyka-

nym w Polsce zamkom XVI i XVII stulecia.

Co do drugiego pytania, — to z alem powiedzie nm-

f^my, e zastalimy zamek w najopakaszym stanie. — Ilka

czasu, obojtno, a bardziej moe chciwo ludzka, a z nij

nowoytny wandalizm modnego amatorstwa, szy tu widocznie

w zawody. Zapady sufity, sklepienia i posadzki; zniky w wi-

kszej czci kominki, marmury i boazerye do niedawna jeszcze

widziane; jednem sowem, zniko wszystko, co tylko mie
mogo jak warto w oczach antykwarza; zostao to tylko,

czego przenie w caoci nie podobna byo — zostay odarte

ciany. — Zdobi je wprawdzie, tu i ówdzie resztki sztuka-

teryj i stiuków, obramowania wydartych zwierciade i obra-

zów na cianach i stropach — i resztki malowide ciennych,

—

ale na tem wszystkiem oko rozalonego przechodnia czyta

musi z boleci wypisane sowo: — ruina!

Przeciwlega zato strona zamku, zajta i urzdzona,

jak powiedzielimy wyej, na mieszkanie wacicieli, i dotd

przez nich zamieszkana, dochowaa si daleko lepiej ni si

na pozór zdaje. Ozdobny portyk wskazuje gówne wejcie na

wschody; te za (póniejszej konstrukcyi) prowadz do obszer-

nych komnat, których szereg koczy wspaniaa sypialnia a la

Louis XV, z plafonem treci mitologicznej — przedstawiaj-

cym porwanie Europy. Ornamentyka, obramowanie alkowy,

plafonu, oddrzwi, kominków, jakkolwiek wykonane w stylu

haroco, waciwym tej epoce, posiadaj niemao wdziku i wspa-

niaoci. — Inne komnaty odnowione przed stu laty mniej

wicej, zachoway si dobrze, tak, e t poow gmachu,

jako mieszkaln uwaa naley.

Co do ostatniego pytania, — w jaki sposób podtrzyma-

nym , i na jaki cel uytym by mógby ten zamek ? nie po-

zostaje nam jak streci wypowiedziane na zebraniu Koa
opinie i wnioski , te szczególniej , które gruntownoci sdu
przewaajce byy, a mianowicie:

1. Aby na razie, zaniechawszy myli odbudowania i re-

stauracyi zrujnowanej czci, która wielkie pocignwszy
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kus/ta nie iiiuglaby by zadowalniajni, ju tein samem, e
tlaaby rzecz nowa — poprzesta na podtrzymaniu i zacho-

waniu jej jako ruiny, w sposób, jaki sztuka i mio rzeczy

ojczystych za najstosowniejszy uzna.

2. Aby z czci mieszkahiej, wyrestaurowawszy jji nale-

ycie, przeznaczy par pokoj6w, na przytuek kilku wetera-

nom, których wiek spdzony na usugach ojczyzny, daje

prawo przy schyku ycia, do jej opieki, aktorzy zara-

zem mieliby dozór nad gmachem i obszarem ogrodowym

,

uytym dla swej wybornej gleby i pooenia na cele naukowe

,

rolnicze, jako zakad pomologiczny, pasieka i t. p.

Niepodzielamy bowiem obawy, aby, jak si kto wyrazi,

podobny przytuek mia by uwaanym jako „miejsce skaza-

nycli na wygnanie z tsknoty za wiatem pustelników". —
liaz, emy przekonani, i dla ludzi wiekowych i ubogich,

zamanych walk ycia, — ze wszystkich jego warunków, ja-

kie podanymi w ich wieku byyby, najpodaszym jest

spokój, bez troski o jutro; a taki wanie zapewnioby to

miejsce; — drugi, e Olesko, siedziba niegdy ókiewskich,

Daniowiczów, Sobieskich, nie jest przecie odludn wysp,

ani wizieniem . którego opuci nie wolno ; — e posiada za-

soby, waciwe wjjrawdzie maemu miasteczku , zawsze jednak

takie, które wystarczy mogyby czowiekowi przywykemu

szuka po za domem towarzystwa; posiada bowiem urzdy,

kilka kocioów, szkoy ludowe, i o pó mili stacy kolei.

Bruk miejski i jego ponty podane by mog, do-

póki siy starcz a)y pracowa i i i'azem z innymi ; ale gdy

te oi)Uszcz, — przypominaj tylko ndz widzian lub do-

znan — a której obraz o sviele )ardziej przeraajcym

i wstrtnym bywa w miecie ni na wsi. — Gdzie za tak

urocz miejscowo, jak w (Msku, tak pikna otacza wspo-

nmie aureola, gdzie w pojliu koció, a na kadym kroku

myl o minionej chwale podnoszc ducha, tak dzielnie wpywa
na uspokojenie serc zranionych, lub zawiedzionych nadziei....

to zaprawd, rozpatrujc sie po kraju, nie widzimy nigdzie
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bardziej stosownego miejsca dla urzeczywistnienia tej pi-

knej myli.

Siemiradzki , Matejko — ludzie pracy, — zoyli dary

królewskie krajowi, — Czyliby Galicya, bogata w tyle imion

historycznych — tylu wielkich panów — lub chciicych za ta-

kich uchodzi — nie zdobya sie na wyrwanie z poniewierki

,

w chwili tak wanej — kolebki króla -bohatera?...

Dziennik Polski Nr. 144 1880 roku.

Gazeta Narodowa z 1881 „

Reforma Nr. 232 1882 „

Dnia 25 Padziernika 1882 roku, zamek Oleski nabyty

zosta na wasno narodow,.
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